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Số: …../TTr-HĐQT-TNS Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên) 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNS 
Holdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings. 

Vừa qua, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng 
quản trị (“HĐQT”), Đơn từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên (“KSV”) của một số thành viên 
HĐQT và KSV đương nhiệm. Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, HĐQT 
kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các nội dung sau: 

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập 
HĐQT như sau: 

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Phương, do ông 
Nguyễn Đức Phương đã có Đơn từ nhiệm gửi HĐQT.  

- Kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 
05 (năm) năm, trong đó, bao gồm 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT, qua đó, nâng 
tổng số thành viên HĐQT lên 05 (năm) người. 

- Trong trường hợp số lượng ứng viên thành viên HĐQT do cổ đông đề cử/ứng cử 
không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đề cử các ứng viên theo quy định để ĐHĐCĐ 
xem xét. 

2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung KSV như sau: 

- Miễn nhiệm tư cách KSV đối với bà Hà Thị Bích Hạnh, do bà Hà Thị Bích Hạnh đã có 
Đơn từ nhiệm gửi Ban kiểm soát.  

- Kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc bầu bổ sung 01 (một) KSV với nhiệm kỳ 05 (năm) 
năm. 

- Trong trường hợp số lượng ứng viên KSV do cổ đông đề cử/ứng cử không đủ số lượng 
cần thiết thì BKS đương nhiệm đề cử các ứng viên theo quy định để ĐHĐCĐ xem xét. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.  

Trân trọng cảm ơn! 
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