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Di~u 2: Ngh] quyet nay co hieu hrc kS tu ngay kyo
HQi d6ng quail tr], Ban kiem soat, Nguoi d~i di~n theo phap luat cua Cong ty, va toan th~ c6

dong Cong ty C6 phan PGT Holdings eo trach nhiern thi hanh Nghi quyet nay.

10.

8.

9.

7.

5.

6.

4.

3.

2.

Di~u 1: Thong qua cac noi dung sau day:
~~r

Bao cao hoat dong cua ~Qi d6ng quan ,tri vS quan tri va k~t qua hoat dQng cua HQi d6ng quan ill :~[\
va tung thanh vien HQi dong quan tri so: 01/20211BC-HDQT ngay 08/06/2021; \\~\ . r

B
' , , B k'~ ,~ k:' , ki h d h ' c~ ~k:' , h d~ , H;\\ pr.THn~o cao, cua. ar le~, soa\ ve s. et qua In oan cu~ ong ty, ve et qua oat ong cua Q{."~~-t~ ,

dong quan tn, Tong Glam, doc so: 02/20211BC-BKS ngay ,08/06/2021;, , '~

Bao cao tu danh gia ket qua hoat dong ella Ban kiem soat va tung Kiern soat vien so:

02/2021/BC-BKS ngay 08/06/2021;

Bao cao Uti chinh nam 2020 da kiem toan cua Cong ty cs phkn PGT Holdings theo To trinh s6:

01/2021/TTr-HDQT ngay 08/06/2021;

To trinh vS viec phan ph6i loi nhuan nam 2020 s6: 02/2021/TTr-HDQT ngay 08/06/2021;

To trinh v~ viec lila chon cong ty ki~m toan dQc I~p eho nam tai chinh 2021 s6: 03/2021/TTr-

BKS ngay 08/06/2021 ;

TO' trinh v~ thu lao ella H9i d6ng quan tri va Ban ki~m scat nam 2021 s6: 04/20211TTr-HDQT

ngay 08/06/2021 ;

To trinh v~ phat hanh cb phieu rieng le s6: 05/20211TTr-HDQT ngay 26/06/2021;

TO' trinh Thong qua viec sua dbi nganh nghe kinh doanh va sua d6i di~u I~ cong ty so:

06/20211TTr-HDQT ngay 26/06/2021 ;

To trinh v~ k~ hoach kinh doanh nam 2021 s6: 07/2021 ITTr-HDQT ngay 26/06/2021;

1.

QUYETNGHl:

DAI HOI DONG CO DONG

CONGiYCbpHANPGTHOLDINGS

- Can CtC Ludt doanh nghiep s6: 5912020lQH14 ngay 17 thang 6 ndm 2020;

- Can ctr Didu I¢ C6ng ty cs phdn PGT Holdings;
- Can CtC Bi~n ban h9P Dai h{Ji d6ng cd dong thuong nien ndm 2021, C6n~ ty cs phdn PGT
Holdings so: 01120211BB-DHDCD ngay 2410912021da duac Dai h(Jidong co dong thong qua,

NGHlQUYET

D~ HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021

Thanh pho H6 Chi Minh, ngay 24 thong 09 ndm 2021S6: 01/2021fNQ-DHDCD

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc l{ip- T" do - Hanh phuc

CONG TY CO PHAN

PGT HOLDINGS

CONG TV CO PHAN PGT HOLDINGS
Ma so doanh nghi~p: 0303527483
Tr\1 sa: du 12, T()a nha Pax Sky, 144-146-148 Le Lai. plurong B&n Thanh,

Quan I.Thanh pht> H(1 Chi Minh, Vi~t Narn .
S6 dien thoai: ~()28) 6684.0446 Website: pgt-holdings.corn

-

  

CÔNG TY CÔ PHẢN PGT HOLDINGS

Frụ sở

( Quậi

sỐ đoanh ¡ \ghiệp: 030 7483

 

 

ïìu 12, Tòa nhả DụR Sky, 144-146-148 Lê Lai. phường Rẻn Thành. n

1Í, Thành phô Hỗ Chí Minh. Việt Me làng Mã ` PETROLIMEX
Ñô điện thoại: (028) 6684.0446 Website: ppt-holdings.corm

CÔNG TY CÓ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PGT HOLDINGS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ Thành phó Hô Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2021

. NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỌI ĐỒNG CÔ ĐÔNG
CÔNG TY CÓ PHÀN PGT HOLDINGS

Căn cứ Luật doanh nghiệp só: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cồ phần PGT Holdings;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2021, Công ty Cồ phần PGT
Holdings số: 01/2021/BB-DHĐCD ngày 24/09/2021 đã được Đại hội đồng cô đông thông qua,

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1: Thông quacác nội dung sau đây:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản
và từng thành viên Hội đông quảntrị sô: 01/2021/BC-HĐQT ngày 08/06/2021;

Báo cáo của Ban kiêm soát về kết quả kinh doanh của Côngty, về kết quả hoạt động của Hà)-2¬g
đồng quảntrị, Tổng Giám đốc số: 02/2021/BC-BKS ngày 08/06/2021; Xi

 

Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên số:
02/2021/BC-BKS ngày 08/06/2021;

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo Tờ trình số:
01/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021;

Tờtrình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020số: 02/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021;

Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 số: 03/2021/TTr-
BKS ngày 08/06/2021;

Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 số: 04/2021/TTr-HĐQT
ngày 08/06/2021;

Tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ số: 05/2021/TTr-HĐQT ngày 26/06/2021;

Tờ trình Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty số:
06/2021/TTr-HĐQT ngày 26/06/2021;

Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021 số: 07/2021/TTr-HĐQT ngày 26/06/2021;

Điều2: Nghị quyết này có hiệu lực kề từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ

đông Công ty Cổ phần PGT Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyếtnày.

Y\TY+LÀY kIáế A04200123//0220008:18E

Tàiliệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021



Tai lieu hop DHDCD thU'cmgnien nom 2021

KAKAZUSHOGO

No'i nhan:

- NhU'£)i~u 2;

- LU'u Cty.

Ma sf>doanh nghiep: (l3113527483
Tr\J so: U.u 12, Toa nha Pox Sky, 144-146-148 Le: Lai..phuong B5n Thanh,
Qu~n I, Thanh phi) H6 Chi Minh, Viet Narn

So di~n thoai: ~028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

Di~u 3: Giao HQid6ng quan trj toan quyen quyet dinh va thuc hien viec sua d6i, b6 sung cac nQi

dung Ngh] quyet do sai sot ki thuat; d~ phu hop thea quy dinh cua phap luat hoac theo yeu du hop
phap cua co quan Nha nuoc co tham quyen.,'.

CONG TV CO PHAN PGT HOLD.INGS- CÔNG TY CÓ PHẢN PGT HOL,DINGS
Mãsố doanh nghiệp: 0303527483     Irụ sở: Lâu 12. Tòa nhà Pax Sky, 144-146-14& Lé Lai, phường Bên Thành,
(Quận I, Thành phô Hồ Chí Minh, Việt Nam PETROLIMEX
Rôđiện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.cormn

Điều3: Giao Hội đồng quảntrị toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội
dung Nghị quyết do sai sót kĩ thuật; để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp
pháp của cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền./.

ắớơi nhận: TM. ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG

-- Như Điều 2;
-- Lưu CIy.

  THÀN Ñ HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

KAKAZU SHOGO

 MAI 270047061 1

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021



Luc 9hOO,s5 hrong dai bi~u tham du Dai h(>ig8m 14 e6 dong va dai dien c6 dong,

sa huu va dai di~n sa htru eho 5.782.998 c6 phan co quyen biSuquyet, chiem 65,2885% t6ng s5

c6 phan co quyen bieu quy~t cua Cong ty C6 Ph~nPGT Holdings.

PHAN 2: KlEM TRA TUCACH CO DONG - KHAI M~C f)~I HOI

1. Bao cao ki~m tra tu each c6 dong

Ba Nguy~n Th] Thanh Chi thay mat Ban Kiem tra nr each c6 dong bao cao kiSm tra tu each

e6 dong d~u gio:

T6ng s6 c6 dong moi tham du: Toan b<)e6 dong co ten trong danh sach c6 dong tai
ngay 07/06/2021, sa htru 8.857.605 e6 ph~n co quyen biSuquyet cua Cong ty C6 Ph~n PGT

Holdings.

Hinh thirc t6 chirc

09 gio' 00 ngay 24 thang 09 nam 2021

L~u 12, Tea nha Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, phuong

B~nThanh,

Quan 1, Thanh ph5 H8 Chi Minh

T6 chircDl;lihOitrue tuy~n va bo phieu di~nnr.

Tho'i gian

Dja di~m

PHAN 1: THin GIAN - DIA DIEM VA HiNH THUC TO CHUC

se 0303527483
- Di~n thoai

- Mi sA doanh
nghi~p

CONG TV CO PHA..NPGT HOLDINGS tic
, , \~\, ~

Cong ty Co Phan POT Holdings "~,'-Z
L~u 12, Tea nha Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, phuong .~

Ben Thanh,

Quan 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh

(028) 6684.0446

Ten C8ng ty

Tr\1 sO-chinh

BIENBANHQP

D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021

Tp. H8 Chi Minh, Ngay 24 thang 09 nam 2021
S5: 0112021/BB

DHDCD

--------------------------------------

CONG HOA xX HOI cnu NGHIA VItT NAM

DQcl@p- T'1 do - Hanh phuc
CONG TV CO PHAN
PGT HOLDINGS

CONGTV CO PHAN PGT HOLDlNGS

Ma.$6 doanh nghiep: 03035274113
Tru so: L~u 12, 1\)<1nha Pax Sky. 144-146-148 Le Lai, phuong 13~n Thanh,

Ou?n I, Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam
sf, di~n thoai: ,,028)6684.0446 Website: pgt-holdings.com
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  CÔNG TY CỎ PHẢN PGT HOLDINGS
Mãsố doanh nghiệp; 0303527483

 

Irụ sở: Lâu 12, Tòa nhà Pax Sky. 144-146-148 Lê Lai phường Đến Thành, :

Quận 1, Thành phô Hô Chí Minh, Việt Nam PETROLIMEX

 

Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdinps.com

CÔNG TY CÓ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PGT HOLDINGS Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/BB- Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 09 năm 2021
ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CÓ PHÀN PGT HOLDINGS

 

- Tên Công ty Công ty Cổ Phần PGT Holdings
TS

-- Trụ sở chính Ỉ Lâu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường b«
Bên Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

-- Điện thoại : (028) 6684.0446

- Mã số doanh : Số 0303527483
nghiệp

PHÀN 1: THỜI GIAN- ĐỊA ĐIÊỄM VÀ HÌNH THỨC TỎ CHỨC

-- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 24 tháng 09 năm 2021

-_ Địa điểm Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường
Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Hình thức tô chức : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

PHÀN2: KIỀM TRA TƯ CÁCH CÓ ĐÔNG - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1¿ Báo cáo kiểm tra tư cách cỗ đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Chỉ thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách

cô đông đầugiờ:

5 Tổng số cổ đông mờitham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cô đôngtại
ngày 07/06/2021, sở hữu 8.857.605 cô phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần PGT
Holdings.

 
- Lúc 9h00, số lượng đại biểu tham dự Đạihội gồm 14 cô đông và đại diện cổ đông,

sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.782.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,2885% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết của Côngty Cổ Phần PGT Holdings.
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Theo Luat Doanh nghiep va Di~u l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty C6 Phan PGT Holdings,

Dai hQi d6ng c6 dong thuong men nam 2021 cua Cong ty C6 Phan PGT Holdings du di~u kien

dS tiSn hanh Dai hoi.

2. Thong qua TO' trinh giOi thi~u Chu toa, Thu ky va d~ crr Ban Ki~m tra nr each c6

dong va Ban ki~m phieu tai D~i hqi.

Doan Chu toa:

Ong Kakazu Shogo - Thanh vien HDQT, Tong Giam d6c - Chu toa

Thu kY D~i hqi:

Ba NguySn Thi Thanh Chi - Truong ban

Ong Pham Quang Truong - Thanh Vien

Nhan s\f Ban ki~m phi~u nhu sau:

Ba Nguyen TN Thuy - Truong Ban kiSm phieu

Ba Nguy~n Thi Phuong Thao - Thanh vien Ban ki~m phieu

Dai hOibieu quyet 100% nhat tri thong qua Nhan Sl,I Dai hoi,

3. Thong qua Quy ch~ lam vi~c t~i D~i hqi va Chuong trinh f)~i hQi

Sau khi nghe Dai hoi cong b6 cac noi dung tren, Dai h9i tien hanh bieu quyet, k~t qua bieu

quyet nlnr sau:

Thong qua Quy ch~ lam vi~c t~i f)~i hQi, VOl k~t qua bi~u quy~t:

T6ng s6 phieu hop l~: 3 dai dien cho: 5.782.998 CP bieu quyet, chiern: 100,0000% Tinh tren

s6 CP bieu quyet du hQP·

T6ng s6 phieu tan thanh: 3 dai dien cho: 5.782.998 CP bieu quyet, chiem: 100,0000% Tinh tren

s6 CP bieu quyet du hop.

Tong s6 phieu khong tan thanh: 0 dai dien cho: 0 CP bieu quyet, chiem: 0,0000% Tinh tren s6

CP bieu quyet du hop.

T6ng s6 phieu khong co y kien: 0 dai dien cho: 0 CP bieu quyet, chiem: 0,0000% Tinh tren s6

CP bieu quyet du hQP·

Tong s6 phieu khong hop 1~:0 dai dien cho: 0 CP bi~u quyet, chiem: 0,0000% Tinh tren s6 CP

bieu quyet du hop.

Noi dung Quy ch~ lam vi~c t~i f)~i hQi, vot k~t qua bi~u quy~t dff duoc thong qua voi ti

l~ 100,0000%

Thong qua Chirong trinh f)~i hQi VOl k~t qua bi~u quy~t:

T6ng s6 phieu hop l~: 3 dai dien cho: 5.782.998 CP bieu quyet, chiem: 100,0000% Tinh tren

s6 CP bieu quyet du hQP·

Tong s6 phieu tan thanh: 3 dai dien cho: 5.782.998 CP bi~u quy~t, chi~m: 100,0000% Tinh tren

s6 CP bi~u quy~t dt! hop.

T6ng s6 phiSu khong tan thanh: 0 dC;lidi~n cho: 0 CP bi€u quySt, chiSm: 0,0000% Tinh tren s6

I, II

 

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần PGT Holdings,
Đạihội đồng cỗ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần PGT Holdings đủ điều kiện
để tiến hành Đạihội.

FÃ Thông qua Tờtrình giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ

đông và Ban kiểm phiếutại Đạihội.

Đoàn Chủtọa:

- Ông Kakazu Shogo - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc — Chủ tọa

Thư ký Đạihội:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Chi — Trưởng ban =

- Ông Phạm Quang Trường - Thành Viên ÔNGTV
; Ä nHẦN

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau: :
^u Xà H/LIN

- Bà Nguyên Thị Thùy - Trưởng Ban kiêm phiêu
34 JS CS

: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo — Thành viên Ban kiểm phiếu <<
Đại hội biểu quyết 100% nhấttrí thông qua Nhânsự Đạihội.

3; Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chươngtrình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đạihộitiến hành biểu quyết, kết quả biểu
quyết như sau:

„ Thông qua Quychế làm việc tại Đạihội, với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 5.782.998 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên
số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành:3 đại diện cho: 5.782.998 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên
số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số
CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số

CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợplệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP

biểu quyết dự họp.

Nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quá biểu quyết đã được thông qua vớitỉ

lệ 100,0000%

. Thông qua Chươngtrình Đạihội với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợplệ: 3 đại diện cho: 5.782.998 CPbiểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên
số CP biểu quyết dựhọp.

Tổng số phiếu tán thành:3 đại diện cho: 5.782.998 CPbiểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên
số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành:0 đại điện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tínhtrên số  



pRAN 4:THAo LU~N

Cau hoi 1. Duoc giri d~n hoi c6 dong cong ty eo rna s6 993. Theo Toi duoc bi~t Bao cao tai

chinh 6 thang diu nam cong ty duoc cong b6 gin day, tuy loi nhuan thap nhung v&ndang co

chut loi, toi hy vong nam nay POT eo th6 duy tri mire loi va phat trien hon. Voi tinh hinh gian

each do dich benh thi khong bi~t k~ hoach cong ty nam nay nhu th~ nao ?Va c6 lai hay khong

?

Ong Kakazu giai dap cau hoi clla e6 dong rna s6 993:

Dai hQi nghe trinh bay nhirng nQidung sau:

1. Ba Nguy~n Thi Thanh Chi thay mat HDQT trinh bay Bao cao hoat dQng ella HDQT v~

quan tri va k~t qua hoat dong ella HDQT va tung thanh vien HDQT

2. Ba Nguyen Thi Thanh Chi thay mat BKS trinh bay Bao cao v€ kSt qua hoat dong ella

Cong ty, v~ k~t qua hoat dQng ella HDQT, T6ng Giarn d6c

3. Ba Nguyen Thi Thanh Chi thay mat BKS trinh bay Bao cao tu danh gia k~t qua hoat

dong cua BKS va ella tung Ki~m scat vien;

4. Ba Nguyen Thi Phuong Thao thay mat HDQT trinh bay TO' trinh v€ viec thong qua Bao

cao tai chinh nam 2020 da kiem toan;

5. Ba NguySn Thi Phuong Thao thay mat HDQT trinh bay TO' trinh v~ viec phan ph6i loi

nhuan nam 2020;
6. Ba Nguyen Thi Phuong Thao thay mat BKS trinh bay To trinh v€ viec Iva chon cong

ty kiem toan dQc l~p cho narn tai ehinh 2021

7. Ba NguySn Thi Phuong Thao thay mat HDQT trinh bay To trinh v~ thu lao ella HQi

d6ng quan tri va Ban kiern soat nam 2021;

8. Ba NguySn Thi Thanh Chi thay m~t HDQT trinh bay To trinh v~ viec phat hanh eb phan

rieng le 2021 ;
9. Ba NguySn Thi Thanh Chi thay mat HDQT trinh bay To trinh v~ thong qua viec sua

d6i nganh nghe kinh doanh va sua d6i dieu I~ Cong ty;

10. Ba Nguyen Thi Thanh Chi thay mat HDQT trinh bay TO' trinh vS kS hoach kinh doanh

nam 2021;

PHAN 3: NQI DUNG D';'I HQI

CP bieu quyet du hop.

T6ng s6 phieu khong eo y kiSn: °dai dien eho: 0 CP bi~u quyet, chiem: 0,0000% Tinh tren s6

CP bieu quyet du hQP·

Tong s6 phieu khong hop l~: 0 dai dien cho: °CP bieu quyet, chiem: 0,0000% Tinh tren s6 CP

bi~u quyet du hQPTinh tren s6 CP bieu quyet du hQP·

NQi dung Chuong trinh D~i h(}iVOl k~t qua bi~u quy~t da diroe thong qua voi ti l~

100,0000%

I' I'

 

CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiều không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số
CP biêu quyết dự họp.

Tổng số phiêu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP

biểu quyết dự họp Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung Chươngtrình Đại hội với kết quả biểu quyết đã được thông qua vớitỉ lệ

100.0000%

PHÀẢN3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghetrình bày những nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt HĐQTtrình bày Báo cáo hoạt động của HĐQTvề

quản trị và kết quả hoạt động của HĐQTvà từng thành viên HĐQT

. Bà Nguyễn Thị Thanh Chỉ thay mặt BKStrình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của

Côngty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt BKStrình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt

động của BKS và của từng Kiểm soát viên;

4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt HĐQTtrình bày Tờtrình về việc thông qua Báo

cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

5, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt HĐQTtrình bày Tờ trình về việc phân phốilợi

nhuận năm 2020;

6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công

ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt HĐQTtrình bày Tờ trình về thù lao của Hội

đồng quảntrị và Ban kiêm soát năm 2021;

§. Bà Nguyễn Thị Thanh Chỉ thay mặt HĐQTtrình bày Tờtrình về việc phát hành cô phần

riêng lẻ 2021;

9, Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt HĐQTtrình bày Tờ trình về thông qua việc sửa

đổi ngành nghề kinh doanhvà sửa đổi điều lệ Côngty;

10. Bà Nguyễn Thị Thanh Chỉ thay mặt HĐQTtrình bày Tờ trình về kế hoạch kinh doanh

năm 2021;

PHÀN 4: THẢO LUẬN

Câu hỏi 1. Được gửi đến bởi cổ đông côngty có mã số 993. Theo Tôi được biết Báo cáotài

chính 6 tháng đầu năm côngty được công bố gần đây,tuy lợi nhuận thấp nhưng vẫn đang có

chútlời. tôi hy vọng năm nay PGTcó thê duytrì mứclời và phát triển hơn. Vớitình hình giãn

cách do dịch bệnhthì không biết kế hoạch công ty năm nay như thế nào ?Và có lãi hay không
9

Ông Kakazu giải đáp câu hỏi của cô đông mãsố 993:  

 



Me Nguy~n Thi Phuong Thao: d<;>ccau hoi thu 2 f)uqc gui d~n bai c6 dong cong ty c6 rna s6
1415 nQidung nhu sau: C6 phi~u cua PGT hi~n t~i co nhi~u biSn dQng t~i sao l~i co hi~n tuqng

nhu v~y? Li~u cac ong lam th~ nao co thS giu duqc gia trl c6 phi~u nhu hi~n nay va trong tuong

lai co tang len hay khong ?

Ong Kakazu giai dap cau h6i clla c6 dong rna s6 1415:

Xin cam on cau h6i cua c6 dong co rna s6 1415. Oia c6 phiSu la rnQtdiSu vo cung quan tr<;>ng

d6i v6i cac cong ty niern y~t. ChUng toi tin r~.ngvi~c nang cao gia tri c6 phi~u ella cong ty la

rnQtchi s6 kinh doanh quan tf<;>ngd6i v6i ban lanh di;lo.Toi th\fc S\f r~t vui vi nam nay gia c6

phi~u d~t mll'Ccao nJ1ftt tLrtru6e dSn nay, k~ tLrkhi PGT b~t d~u niem y~t tren thi truang chung

khoan, nhung thee toi, gia tri c6 phiSu eua POT co th~ eao han g~p nhi~u Ign, va Toan th~ Ban

Lanh d~o,nhfll1vien eong ty dang h~t suc e6 g~g vi di~u do.

V~ gia c6 phi~u, thee quan di€m ca nhan Cllatoi, co hai ySu t6 gop phk lam tang gia c6 phiSu

PGT.

f)~u tien, PGT dll th~lI1h cong trong vi~c nang ty l~ sa hfru nguai nu6c ngoai len 85%. Day lit
mQt tin vui d6i vai cae nha d~u tu nu6c ngoai khi POT co th€ rna cua va ti~p nh~n nhi~u han

nfra ngu6n v6n ttl" mr6e ngoai. K~ tu khi PGT du<),cniern y8t,c6 dong trong va ngoa:i nu6c da

cung nhau hQ'Ptac kinh doanh, phat tri~n cong ty tro thanh rnQtcong ty rnang tinh ch~t qu6e

t~.Tim nhin tr6 thsnh cong ty mang tinh qu6e tS l~i cang duqc th~ hi~n r5 han nfra trong narn

nay cling chinh 1a mQl lin t":rcvo eung quan tr<;>ng. PGT dang n6 It,rcd~ tang s6 luqng nhAdgu

Xin cam an cau hoi cua quy c6 dong co rna s6 993. Trong 6 thang d~u nam nay, Mac du giri

bao cao kiem toan bi cham tr€ do anh huang cua gian each xa hQi va tac dQng cua cuoc dao

chinh 0 Myanmar xay ra, nhirng bao cao tai chinh 6 thang diu nam 2021 da duoc kiem toan va

cong b6 trong tu~n nay da cho th~y cong ty b~t diu da co lai. trong khi cung ky narn tnroc, PGT

vftn bao cao 16nen co th~ noi day la mot tin hieu t6t khi PGT da co th~ thu duoc loi nhuan trong

hoan canh n~n kinh t~ khung hoang nhtr th~ nay.

f)~ rna rong han ntra hoat dong kinh doanh M & A rna POT dang thuc hien, nharn dat diroc k~
hoach nam nay, POT dang phat trien n~n tang M & A true tuyen va du tinh se cho ra mAtdich

vu trong thang toi. BAng kinh nghiem thirc t~ trong linh V\fC M & A ciing nhu thuong hieu

cua POT, cung dQi ngii ky thuat vien chuyen nghiep, toi tin chac ring POT se co th~ giup cac

cong ty Vi~t Narn phat tri&nhan nira thong qua n~n tang nay. Nhi~u cong ty va chu so hiru Viet

Narn se co thS dS dang tiep c?n han voi cac d6i tac mroc ngoai thong qua cac thirong vu hop

tac, d~:utir v~ v6n hay cac thuong ,,\1M&A bing each sir dung n~n tang nay cua POT.

T~t nhien, hien nay do tinh trang phong toa boi dai dich Corona nen viec di chuyen trong noi

thanh cling da vo cung kho khan .Chinh vi the, viec ngiroi mroc ngoai nhap canh vao Vi~t Narn

lai cang khong th~. Tuy nhien, huang v~ mot thai ki sau dai dich, toi rnu6n th~t nhi~u cong ty

nuoc ngoai, d?c biet la cac cong ty Nhat Ban, co th&gia nhap vao thi tnrong Viet Narn va k~t

n6i voi cac cong ty tiem nang cua Viet Narn thong qua nSn tang nay cua PGT ngay nr bay gio.

Va cong ty se c6 gang h~t sire d~ nam nay co lai nhu k€ hoach, Toi xin cam an.

Xin cảm ơn câu hỏi của quý cỗ đông có mã số 993, Trong 6 tháng đầu năm nay, Mặc dù gửi
báo cáo kiểm toánbị chậm trễ do ảnh hưởng của giãn cách xã hội và tác động của cuộc đảo
chính ở Myanmarxảyra, nhưng báo cáotài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán và
công bồ trong tuần này đã cho thấy công ty bắt đầu đã cólãi. trong khi cùng kỳ năm trước, PGT
vẫn báo cáo lỗ nên có thẻ nói đây là mộttín hiệu tốt khi PGT đãcó thể thu đượclợi nhuận trong
hoàn cảnh nên kinhtế khủng hoảng nhưthếnày.

Đề mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh M & A mà PGT đang thực hiện, nhằm đạt được kế
hoạch năm nay, PGTđang phát triển nền tảng M & A trực tuyến và dự tính sẽ cho ra mắt dịch
vụ trong tháng tới. Bằng kinh nghiệm thựctế trong lĩnh vực M & A cũng như thương hiệu
của PGT, cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, tôi tin chắc răng PGT sẽ có thể Ø1Úp các
công ty Việt Nam phát triển hơn nữa thông qua nền tảng này. Nhiều công ty và chủ sở hữu Việt
Nam sẽ có thẻ dễ dàng tiếp cận hơn vớicác đối tác nước ngoài thông qua các thương vụ hợp
tác, đầu tư về vốn hay các thương vụ M&A bằng cách sử dụng nền tảng này của PGT.
Tắt nhiên, hiện nay do tình trạng phong tỏa bởiđại dịch Corona nên việc di chuyểntrong nội
thành cũng đã vô cùng khó khăn .Chínhvì thế, việc người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
lại càng khôngthẻ. Tuy nhiên, hướng về mộtthời kì sau đại dịch, tôi muốnthật nhiều công ty
nước ngoài, đặc biệt là các công ty Nhật Bản,có thể gia nhập vào thị trường Việt Nam và kết
nối với các CẾHg ty tiềm năng của Việt Nam thông qua nền tảng này của PGT ngay từ bây giờ.
Và côngty sẽ cố gắng hết sức để năm nay có lãi như kế hoạch. Tôi xin cảm ơn.

MC Nguyễn Thị Phương Thảo: đọc câu hỏi thứ 2 Được gửiđếnbởicổ đông công ty có mã số
1415 nội dung như sau: Cổ phiếu của PGT hiện tại có nhiều biến độngtại sao lại có hiện tượng
như vậy? Liệu các ông làm thế nào có thẻ giữ được giátrị cổ phiếu như hiện nayvà trong tương
lai có tăng lên hay không ?

Ông Kakazu giải đáp câu hỏi của cổ động mã số 1415:

Xin cảm ơn câu hỏi của cổ đông có mã số 1415. Giá cổ phiếu là một điều vô cùng quan trọng
đối với các công ty niêmyết. Chúngtôitin rằng việc nâng cao giá trị cỗ phiếu của côngty là
một chỉ số kinh doanh quantrọng đối với ban lãnh đạo. Tôi thực sự rất vui vì năm nay giá cô
phiếu đạt mức cao nhất từ trước đến nay, kể từ khi PGT bắt đầu niêm yết trên thị trường chứng
khoán, nhưng theo tôi, giá trị cổ phiếu của PGT có thể cao hơn gấp nhiều lần, và Toàn thể Ban
Lãnh đạo,nhân viên côngty đang hết sức cố găng vì điều đó.
Về giá cổ phiếu, theo quan điểm cá nhân củatôi, có hai yếu tố góp phần làm tăng giá cổ phiếu
PGT.

Đầu tiên, PGTđã thành côngtrong việc nâng tỷ lệ sở hữu người nước ngoài lên 85%, Đâylà
mộttin vui đối với các nhà đầutư nước ngoài khi PGT có thể mở cửa và tiếp nhận nhiều hơn
nữa nguồn vốn từ nước ngoài. Kế từ khi PGT được niêm yết,cỗ đông trong và ngoài nước đã
cùng nhau hợp tác kinh doanh, phát triển công ty trở thành mộtcông ty mang tính chất quốc
tế. Tầm nhìn trở thành công ty mang tính quốc tế lại càng được thể hiện rõ hơn nữa trong năm
nay cũng chính là một tin tức vô cùng quantrọng . PGT đang nỗ lực đẻ tăng số lượng nhà đầu  



nr mroc ngoai len nhi~u hon ntra, khi cac nha diu nr nuoc ngoai co thS d~n Viet Nam, va anh

huang cua dich benh Corona duoc khac phuc..

Di~u thir 2 chinh Ill, mang M&A rna ngay tir d~u PGT da thuc hien nhir m<)tmang kinh doanh

chinh, hien nay lai vo cling soi dong tai thi tnrong Viet Nam. Toi nghi chien 1\IQ'ckinh doanh

cua PGT da b~t kip duoc thai dai. Gan day, ngoai cac cong ty d6i thu 16n nhu Vinh Group,

Massan hay FPT ...thi ding co r~t nhieu nha d~u nr cling nhir doanh nghiep nhir TGG, SMT

cling dang mo rong d~u nr trong mang nay. Toi nghi rang, d6i voi PGT, co th~ xem day Iii d6i

thu canh tranh trong rnang M&A, nhung mac khac cling nho hieu qua cua cac doanh nghiep

mo dang rong mang M&A mang lai, nen thi tnrong moi phat tri6n m<)teach nhanh chong d~n

nhir vay.

Cu6i cung, thi gia chung khoan len xuong that thuong la diSu dirong nhien, vii yeu t6 duy nhat

chinh Iii thi tnrong, Day dan gian chi la y kien tra loi cua rieng ca nhan toi, mong rnoi nguoi co
th~ tham khao them.

MC Nguyen Thi Phuong Thao: doc cau hoi thir 3: Duoc giri d6n boi c6 dong cong ty co rna s6

2200. Cau hoi thir nhat cua toi Iii hien tai tinh hinh kinh doanh cua cong ty Myanmar nhu thS

nao ?Toi thay Myanmar rit co tiSm nang vi no co tinh hinh kinb tS tuong tu nhu Vi~t Nam each

day mot thai gian .. Ong th£ly nhtr th6 nao"? Cau hoi thir 2 cua toi Iii theo dir dinh cua ong khi

nao c6 dong duoc chia c6 nrc?

Ong Kakazu Shogo:

Cam an cau hoi cua quy c6 dong co rna s6 2200. Nhir moi ngtroi da biSt nr thang 2 nam 2021,

tai Myanmar da xay ra dao chinh. Chiu anh huong boi dich benh cling nhir chinh biSn cua nuoc

so tai la di~u kho tranh khoi. Tuy nhien, toi nghi neu cong ty co th~ t6n tai duoc trong hoan

canh khac nghiet nay cua Myanmar, thi day chinh Iii co hoi 16n cho chung tao Co th~ la b6n

hoac nam nam nira se phat trien, nhung toi dang co k6 ho~eh phat xily d\Ing cong ty tn] thinh

m<)tcong ty nhu FE Credit. Han nua, d6 dap ung vi~c s6 hoa tiii chinh vi mo, chung Wi dang

ti~n hanh k~ ho~ch kinh doanh cho phep nguai dung vay va tra l~i ti~n thong qua n~n timg ung

d~mg tren di~n tho~i thong minh. D\I an v~n dang duQ'c tiSn hanh, chung toi dang co kS ho~ch

ra m~t dich vI,!khi Myanmar 6n dinh tra l~i.

Tra [ai eho y thu 2, ChUng toi rAt ti6e, nam nay khong th~ chia c6 tuc eho e6 dong. Tuy nhien,

chung toi se ti~p 1\lee6 g~ng dS phat tri~n cong ty vii nang cao gia tri c6 phi~u de Quy c6 dong

hiii long khi d§.u tu. Chung toi nit mong co th~ tiSp t\lc nh~ dugc S\I ung h<)va h6 trg tir Quy

c6 dong d~ PGT co th~ phat tri~n hon.

PHAN 5: BIEU QUYET THONG QUA cAc NQI DUNG

Ba Nguyen Thi Thanh Chi thay m~t Ban Ki~m tra tu each c6 dong bao cao ki~m tra tu cach

c6 dong tru6c bi~u quySt lin 2

Luc 10:21 phUt, s6 IU9'l1gd~i biSu tham d\l' f)~i h<)ig6m 14 c6 dong va d~i di~n c6 dong, so

huu va d~i di~n sa hfru cho 5.782.998 c6 ph~n co quy~n bi~u quySt, chiSm 65,2885% t6ng s6 c6

ph~n co quy6n bi~u quySt cua Cong ty C6 Ph~n PGT Holdings.

- ,

 

tư nước ngoài lên nhiều hơn nữa, khi các nhà đầu tư nước ngoài có thể đến Việt Nam, và ảnh

hưởng của dịch bệnh Corona được khắc phục..

Điều thứ 2 chính là, mảng M&A mà ngay từ đầu PGT đã thực hiện như một mảng kinh doanh

chính, hiện nay lại vô cùng sôi độngtại thị trường Việt Nam. Tôi nghĩ chiến lược kinh doanh

của PGT đã bắt kịp được thời đại. Gần đây, ngoài các công ty đối thủ lớn như Vinh Group,

Massan hay FPT...thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp như TGG, SMT

cũng đang mở rộng đầu tư trong mảng này. Tôi nghĩ rằng, đối với PGT, có thể xem đâylà đối

thủ cạnh tranh trong mảng M&A. nhưng mặc khác cũng nhờ hiệu quả của các doanh nghiệp

mở đang rộng mảng M&A manglại, nên thị trường mới phát triển một cách nhanh chóng đến

như vậy.

Cuối cùng, thị giá chứng khoánlên xuốngthất thường là điều đương nhiên, và yếu tố duy nhất

chínhlà thị trường. Đây đơn giảnchỉlà ý kiến trả lời của riêng cá nhântôi, mong mọingười có

thể tham khảo thêm.

MC Nguyễn Thị Phương Thảo:đọc câu hỏi thứ 3: Được gửi đến bởi cổ đông côngty có mãsố

2200. Câu hỏithứ nhất củatôi là hiện tại tình hình kinh doanh của công ty Myanmarnhưthế

nào ?Tôi thấy Myanmarrất có tiềm năng vì nó có tình hình kinh tế tương tự như Việt Nam cách

đây mộtthời gian.. Ông thấy như thế nào?? Câu hỏi thứ 2 củatôi là theo dự định của ông khi

nào cô đông được chia cổ tức?

Ông Kakazu Shogo:

Cảm ơn câu hỏi của quý cổ đông có mã số 2200. Như mọi người đã biết từ tháng 2 năm 2021,

tại Myanmarđã xảy ra đảo chính. Chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng như chính biến của nước

sở tại là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu côngty có thể tồn tại được trong hoàn

cảnh khắc nghiệt này của Myanmar,thì đây chính là cơ hội lớn cho chúng ta. Có thể là bốn

hoặc năm năm nữa sẽ pháttriển, nhưng tôi đang có kế hoạch phát xây dựng côngty trở thành

một công ty như FE Credit. Hơn nữa, để đáp ứng việc số hóa tài chính vi mô, chúng tôi đang

tiễn hành kế hoạch kinh doanh cho phép người dùng vay vàtrả lại tiền thông qua nền tảng ứng

dụng trên điện thoại thông minh. Dự án vẫn đang được tiến hành, chúngtôi đang có kế hoạch

ra mắt dịch vụ khi Myanmar ồn định trở lại.

Trả lời cho ý thứ 2, Chúngtôi rất tiếc, năm nay không thể chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên,

chúngtôi sẽ tiếp tục cố gắng để phát triển công ty và nâng cao giátrị cỗ phiếu để Quý cổ đông

hài lòng khi đầu tư. Chúngtôi rất mong có thê tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ Quý

cổ đông để PGTcó thể pháttriển hơn.

PHẢN 5: BIÊU QUYÉT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Bà Nguyễn Thị Thanh Chithay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách

cô đông trước biểu quyếtlần 2

Lúc 10:21 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 14 cô đông và đại diện cổ đông, sở

hữu và đại diện sở hữu cho 5.782.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,2885% tông số cô

phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần PGT Holdings.
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Ty l~ (%) ·bi~uquy~t thong '(~ .

STT NQi dung bi~u quy~t
qua tren tAng s&phieu

K~t qua Hr
bi~u quy~t cua t~t ca e6

dong d" hop u.'

Bao cao hoat dong cua HDQT v~ quan tri va kit
~

1. qua hoat dong cua HDQT va tung thanh vien 100% Thong qua
HDQT

2.
Bao cao vd kit qua hoat d(mfS,cua Cong If, vd kit

100% Thong qua
qua hoat dong cua HDQT, Tong Giam tloc

3.
Bao cao tl! danh gia kit qua hoat tlong cua BKS

100% Thong qua
va cua tung Kiim soat vien

4.
To trinh vd viec thong qua Bao cao tai chinh nam

100% Thong qua
2020 da kidm toan

5. To trinh v~ viec phdn phoi loi nhudn nam 2020 100% Thong qua

6.
To trinh v~ viec lua chon cong ty kidm toan doc

100% Thong qua
ldp cho nam tai chinh 2021

7.
To trinh v~ thu lao cua HOitlimg quan tri va Ban

100% Thong qua
kdm soat ndm 2021

8. To trinh phat hanh cd phdn rieng Ie 100% Thong qua

9.
To trinh Thong qua viec sua a6i nganh ngh~ kinh

100% Thong qua
doanh va sua tt6i ttiJu I?Cong ty

10. To lrinh vi ki hoc;zchkinh doanh nam 2021 100% Thong qua

D~i hQi ti~n hanh bi~u quy~t thong qua cac nQi dung:

T6ng s6 phieu phat ra: 03, dai dien cho 5.782.998 CP, chiern 100% Tinh tren s6 CP bi~u quyet

du hop.

T6ng s6 phieu thu v~: 03, dai dien cho 5.782.998 CP, chiem 100% Tinh tren s6 CP biSu quyet

du hop ..

T6ng s6 phieu khong thu v~: 0, dai dien cho 0 CP, chiem 0% Tinh tren s6 CP bieu quyet du

hop.

Tong s6 phieu hQ'P1~: 03 dai dien cho: 5.782.998 CP bieu quyet, chiem: 100,0000% Tinh tren

s6 CP bieu quyet du hop.

T6ng s6 phieu tan thanh: 03 dai dien cho: 5.782.998 CP bieu quyet, chiern: 100,0000% Tinh

tren s6 CP bieu quyet dir hop.

T6ng s6 phieu khong tan thanh: 0 dai dien cho: 0 CP bieu quyet, chiem: 0,0000% Tinh tren s6

CP bieu quyet du hop.

T6ng s6 phieu khong co y kien: 0 dai dien cho: 0 CP bieu quyet, chiem: 0,0000% Tinh tren s6

CP bieu quyet du hop,

Tong s6 phieu khong hop l~: 0 dai dien cho: 0 CP bieu quyet, chiem: 0,0000% Tinh tren s6 CP

bieu quyet du hQP

Đạihội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: 03, đại diện cho 5.782.998 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết
dự họp.

Tổngsố phiếu thu về: 03, đại diện cho 5.782.998 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết
dự họp..

Tổng số phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự
họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 đại diện cho: 5.782.998 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên

số CP biểu quyết dự họp.

Tổngsố phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 5.782.998 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính
trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại điện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tínhtrên số

CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại điện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tínhtrên số
CP biểu quyết dự họp.

Tổng sỐ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

biểu quyết dự họp

Tỷlệ (%) biểu quyết thông
_ Z8 Ấ qua trên tông sô phiếu "

STT Nội dung biêu quyêt biển quyết của tắt cả cỗ Kêt quả

đông dự họp

Báo cáo hoạt động của HĐỌOT về quản trị và kết
l. guả hoạt động của HĐQT và từng thành viên 100% Thông qua

HĐQT

Báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty, về kết 8 Ả
° quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc “UOïh “HỆRNG

3, Dáo cáo tự đánh giá kêt quả hoạt động của BKS 100% Thông qua

và của từng Kiêm soát viên

Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 4
HC 100% Th*' 2020 đã kiểm toán lút “88g06

5... Tờ trình về việc phân phốilợi nhuận năm 2020 100% Thông qua

Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc `
bí. h 100% Thông quaŠ: thờ pho năm tài chủ: 209] , ¿4

1. Tờ trìnhv thù lao của Hội đồng quản trị và Ban 100% Thông qua

kiêm soát năm 2021

§. Tờ trình phái hành cô phần riêng lẻ 100% Thông qua

0, Tờ trìnhThông qua việc sửa đôi ngành nghê kinh 100% 'EiGng: g0
doanh và sửa đôi điêu lệ Công ty

10. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021 100% Thôngqua     
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TM.D~I HOI DONG CO DONG
CHU TQA D~I HQI

THUKY

1. Chii toa tuyen btl b~ mac D~i hQi.

Cuoc hop Dai hOi dong c6 dong thuong nien nam 2021 cua Cong ty C6 phan POT Holdings

k~t thuc vao luc 11 gio 10 phut cung ngay. Bien ban duoc lap thanh hai (02) ban chinh duoc

hru tai van phong Cong ty ce phan POT Holdings.

Tp. H6 Chi Minh, ngay 24 thing 09 nam 2021

PHAN 7: BE M~C D~I HOI

PHAN 6: THONG QUA BIEN BAN vA NGHJ QUYET D~I H(H

Ba Nguy~n Th] Thanh Chi - ThU' ky D~i hQi doc Bien ban va Nghi quyet Dai hoi d6ng c6

dong thuong nien nam 2021.

Dai hQibi€u quyet thong qua toan van Bien ban va Nghi quyet cuoc hop Dai hQid6ng c6 dong

dong thuong nien nam 2021 voi k~t qua bieu quyet nhtr sau:

T6ng s5 phieu hop l~: 03 phieu dai dien cho: 5.782.998 CP bieu quyet, chiem: 100% Tinh tren

s6 CP bieu quyet du hop,

T6ng s6 phieu tan thanh: 03 phieu dai dien cho: 5.782.998 CP bi~u quyet, chiem: 100% Tinh

tren s5 CP bi~u quyet du hop.

T6ng s6 phieu khong tan thanh: 0 phieu dai dien cho: 0 CP bieu quyet, chiem: 0 % Tinh tren
s6 CP bieu quyet dir hQP.

T6ng s6 phieu khong co y kiSn: 0 phieu dai dien cho: OCPbi~u quyet, chiSm: 0% Tinh tren s6

CP bieu quyet du hop,

T6ng s6 phieu khong hop l~: 0 phieu dai dien cho: OCP bi~u quyet, chiSm: 0% Tinh tren s6 CP

bi~u quyet du hop.

II .1

 

PHÀN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Chi- Thư ký Đạihội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đạihội đồng cổ đông

đông thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổngsố phiếu hợplệ: 03 phiếu đại diện cho: 5.782.998 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên

số CP biểu quyết dự họp.

Tổngsố phiếu tán thành: 03 phiếu đại diện cho: 5.782.998  CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính

trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0_CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên

số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số

CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP

biểu quyết dự họp.

PHẢN7: BÉ MẠC ĐẠI HỘI

1, Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đạihội.

Cuộc họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần PGT Holdings

kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được

lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2021

THƯKÝ TM. ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỌI
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