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PHAN M% DAU 

Diu l nay duçic Tong cong ty c phân bâo him Petrolimex thông qua theo 
Nghj quyêt hçp l cüa Di hi dong cô dông to chirc chInh thirc vào ngày 19 tháng 
04 näm 2021. 

I. DINH NGHA CAC THUIT NG(J TRONG DIEU LE 

Diu 1. Giäi thIch thut ngu 
1. Trong Diu l nay, nh&ng thut ngü duth day duqc hiu nhr sau: 

a) Vn diu l là tng mnh giá c phân dã ban hoc duc däng k mua khi 
thành ip Tong cong ty và theo quy djnh ti Diêu 6 Diêu l nay; 

b) Vn có quyên biêu quyét là von c phân, theo do ng.thi si htru cO 
quyên biu quyêt ye nh&ng van dê thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Di 
hi dong CO dOng; 

c) Lut Doanh nghip là Lust Doanh nghip sé 59/2020/QH14 
thrçic Quoc hi nisàc Cong hOa Xã hi Chü nghia Vit Nam thông qua 
ngày 17 tháng 6 nãm 2020; 

d) Lut Clthng khoán là Lut Chrng khoán so 54/2019/QH14 thiçc 
QuOc hi nuâc Cong hOa Xã hi Chü nghTa Vit Narn thông qua ngày 26 
tháng 11 näm 2019; 

d) Vit Nain là nrrc Cong hoà XA hi Chü nghia Vit Nam; 

e) Ngày thành lap là ngày 15 tháng 6 nãrn 1995; 

g) Ngztài diu hành Tdng cong ty là Tng giám dc, Phó tng giám dôc, KE 
toán tnthng Tong cOng ty; 

h) Ngithi quán lj Tng cong ty, bao gm Chü tjch Hi dông quàn tn, thành 
viên HOi  dOng quãn trj, Tong giám doe lông Cong ty; 

i) Ngwài CO lien quan là Ca nhân, t chc duqc quy djnh ti khoán 46 Diu 4 
Lut Chng khoán; 

k) cd dóng là Ca nhân, t chrc s hthi It nhAt rnt CO phn cüa Tang cong ty; 

1) C dOng sang 1p  là c dOng s hUu it nht mt c phn ph thông và k 
ten trong danh sách cO dOng sang 1p Tong cong ty cô phân; 

m) Ci dOng lón là c dOng di.rçc quy djnh ti khoán 18 Diu 4 Lut 
Chüng khoán; 

n) Thai hqn hogt d5ng là thai gian hot dng cüa Tng cong ty duqc quy 
dnh t?i  Diéu 2 Diêu l nay va thii gian gia h?n  (nêu có) dtrçvc Di hi dOng cO dOng 
cüa Tong cong ty thông qua; 

o) S& giao dich chz-ng klioOn là Si giao djch chfrng khoán Vit Nam va cac 
cong ty con. 

p."C dOng chin krçc" là Samsung Fire and Marine Insurance Co., Ltd., 
(SFMI) nit cong ty Han Quôc có giây chCrng nhn däng k doanh nghip sO 
110111-0005078, do Seoul Central District Court, Office of Registration cap ngày 
26 thang 1 nãrn 1952. 
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q. 'Tai 1iu giao djch" bao gôm Hçip dông hçip tác chiên 1uçic và Hcrp dong 
dt mua cô phân duçc k bâi SFMI và PJICO vào ngày 05/05/20 17. 

2. Trong Diu 1 nay, các tham chiu tâi mt hoc mt so quy djnh hoc van 
bàn khác bao gôm Ca nhUng scra dôi, bô sung hoc van bàn thay the. 

3. Các tiêu d (Mic, Diu cüa Diu l nay) di.rçic sü ding nhäm thun tin 
cho vic hiêu ni dung và không ãnh hthng tâi ni dung cüa Diêu 1 nay. 

II.TEN, HINH THIC, TRJ S, TONG CONG TY, VAN PHONG DI 
DIN, D!A  DIEM KINH DOANH, THOI HIN HOT DQNG VA NGIJ'OI 
DI DIN THEO PHAP LUT CUA TONG CONG TY 

Diu 2. Ten, hInh thfrc, tr s&, cong ty, chi nhánh, van phông di din và 
thô'i ban hoit dông cüa Tong cong ty 

1.TênTôngcôngty 

o Ten ting Vit : Tang cong ty c ph.n bão him Petrolirnex 

o Ten ting Anh: Petrolimex insurance Corporation 

o Ten giao djch: Tong cong ty bão hirn PJICO 

o Ten vit tat: Bào him PJICO 
o LogôcüaTongcôngty: 

P INSURANCE 

2. T6ng cOng ty là Tng cong ty cô phân có tir cách pháp nhân phü hçp vài 
pháp lut hin hành cüa Vit Nam. 

3. Tri sO' dang k cüa Tng cong ty là: 

o Dja chI: Tang 21-22 tOa nhà MIPEC - 229 duO'ng Tây San — 
Qun Dông Da — Ip. Ha Ni 

o Dién thoai: 024.37760867 

o Fax: 024.37760868 

o [E-mail]: pjico@petrolimex.com.vn  

o Website: www.pjico.com.vn  

4. Tng Cong ty cO th thành 1p Cong ty con, chi nhánh và van phOng d?i 
din ti dja bàn kinh doanh dê thrc hin các mi,ic tiêu hot dng cüa Tong cong ty 
phü hçip vâi quyêt djnh cüa Hi dông quán trj và trong phm vi lut pháp cho phép. 

5. Trir khi chAm dth hot dng tn.râc thO'i hin quy djnh ti khoân 2 Diu 54 
hoäc gia han hoat dông theo quy dinh tai Diéu 55 Diêu lé nay thai han hoat dOng 
cüa Tong cOng ty là vô thai hn kê tr ngày thành lip. 

Diu 3. NgtrO'i dai diên theo pháp luât cüa Tong cong ty 

Tng giám dôc diu hành là ngrO'i c1ii din theo pháp lut cUa Tng cOng ty. 
Ngrii di din theo quy djnh cüa pháp lust  có Quyen hmn và nghia vi theo quy 
dnh cüa phãp lut hin hành. 
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III. MJC TIEU, PHIM VI KINH DOANH VA HO1T BQNG CUA 
TONG CONG TY 

Biu 4. Miic tiêu hoit dng cüa Tong cong ty 

1. Ngành, ngh kinh doanh cüa Tng cong ty là: 

a. Kinh doanh báo him, tái bão him và các djch vii có lien quan theo quy 
djnh cüa pháp Iut; 

b. Du ti.r vn theo quy djnh cUa pháp lut; 

c. Kinh doanh các dlch  vii, ngành ngh khác ma pháp lut không cam và Hi 
dông quãn trj xét thây có lçii cho Tong cong ty. 

2. Mc tiêu hoat dng cüa Tng cong ty là: 

a. Phát trin các hot dng kinh doanh, djch v11 cüa lông cong ty nhm tôi da 
hóa lçii nhun vi lçxi Ich cüa các cô dOng; 

b. Cãithin diu kin lam vic, nâng cao thu nhp và d&i song ngui lao 
dng trong Tong cong ty; 

c. Thuc hiên dy dü các nghia viii tài chInh, ngân sách theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

Biêu 5. Pham vi kinh doanh và hoat dông 

1. Tng cong ty di.rçic phép 1p k hoach và tiEn hành tat ca các hoat dng 
kinh doanh theo quy djnh t?i  Giây phép thành 1p và hoat dng và Diêu i nay phü 
hçip vài quy djnh cUa pháp Iut hin hành và thrc hin các bin pháp thIch hçrp dê 
dat duqc các miic tiêu cüa lông cong ty. 

2. Tng cong ty có th tin hành hoat dông kinh doanh trong các lTnh vlrc 
khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

3. Dia bà kinh doanh: Tng cong ty hot dtng kinh doanh ô Vit Nam và 
nuâc ngoài. 

IV. VON BIEU L, CO PHAN, CO BONG SANG L1P 

Biêu 6. Von diu I, cO phân, cô dông sang 1p 

1. Vn diu lê cüa Tng cOng ty là: 887.177.730.000 VND (Tam tram tam 
mrnii bay ti', mt trAm bay much bay triu, bay trAm ba mwi nghin dông). 

Tng s vn diu l cüa Tng cong ty di.rçic chia thành: 88.7 17.773 c phn 
vâi ménh giã là 10.000 VND/1 CO phân. 

2. lng cong ty có th thay di v6n diu lé khi duçic Dai  hi dng c dOng 
thông qua và phü hqp vâi các quy djnh cüa pháp luât. 

3. Toàn b c phn cüa Tng cOng ty vào ngày thông qua Diêu I nay là 
cô phân phô thông. 

4. Tng cong ty co th phát hành cãc loai cô phân uiu dAi khác sau khi có sr 
chAp thun cUa Dui hi dong cô dong và phii hçip vài các quy djnh cüa pháp lut. 
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5. Ten, dia chi, s lucing cô ph.n sâ hthi vào ngày thông qua Diu l nay 
cüa cô dông sang lap. 

Ten cô dông sang ip Ola chi S hrçng Co phn 
s&hUu 

1 .Tp doàn xäng dAu S 1 Khâm Thiên — Dng 
Da—HàNi 

3 6.328.320 

2. Ngân hang TMCP Ngoi 
thucmg Vit Narn 

S 198 Trân Quang Khái- 
Hoàn Kiêm- Ha Ni 

7.123.200 

3.Tng cong ty c phn tái báo 
him quôc gia 

S 141 Lé DuAn — Hoàn 
KiEm — Ha Ni 

8 

4.Công ty TNHH Mt thành 
viên HANEL 

S 02 Chüa Bc — Ha Ni 708.924 

6. C phn ph6 thông phài chrçic uu tiên chào bàn cho các c dOng hin 
hthi theo t' l twmg üng vâi t' l so hUu cO phân phô thông cüa h? trong Tong 
cong ty, tnr tri.rOng hçrp Dai  hi dông cô dông quyêt djnh khác. SO cO phân cô 
dông không dang k mua hét së do Hi dông quàn trj cüa Tong cong ty quyêt 
dnh. Hi dông quãn trj Co the phân phôi sO cô phan do cho các dôi tilçlng theo các 
diêu kin và cách thOc ma Hi dông quán trj thây là phü hçrp, nh.rng không duqc 
bn so cô phân do theo các diêu kiin thu.n lçii hn so vOi nh&ng diêu kin dã chào 
bàn cho cac cô dOng hin hQ'u, trir tru&ng hqp cô phân &rçlc bàn qua SO Giao dich 
Chüng khoán theo pht.rcmg thirc dâu giá. 

7. Tng cOng ty cO th mua c ph.n do chInh Tng cong ty dã phát hành 
theo nhUng cách thtc duçic quy djnh trong Diéu 1 nay và pháp lut hin hành. CO 
phân phô thông do Tong cong ty mua 1a  là cô phiêu qu vã Hi dông quán trj cO 
the chào bàn theo nh&ng cách thirc phü hçrp vOi quy djnh cüa Diêu l nay, Lut 
Chfrng khoán và các van bàn huOng dan lien quan. 

8. Tng cong ty CO th phát hành cac 1oi chrng khoán khác khi thrçic Di 
hi dông cô dông thông qua và phü hçip vOi quy djnh cüa pháp lust. 

Diu 7. Chó'ng nhãn c phiu 

1. C dông cüa Tong cOng ty duqc cAp chfrng nhn c phiu ftrorng rng vOi 
sO cO phân và loi cô phân sO hUm 

2. C phiu là 1oi chng khoán xác nhãn quyn và lçii Ich hcip pháp cüa 
ngi.r&i sO h&u dôi vOi mt phân von cô phán cüa to chrc phát hành, cô phiéu phài CO 
day dñ các ni dung theo quy djnh ti khoàn 1 Diêu 121 Lut Doanh nghip. 

3. Trong thai hn 15 ngày k ti ngày np dÀy dü h s d nghj chuyn 
quyén sO hUu cô phân theo quy djnh cUa Tong cOng ty hoc trong thi hn hai tháng 
(hoc có the lãu hm theo diCu khoãn phát hành quy djnh) kê tr ngãy thanh toãn dày 
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dU tin mua c phn theo nhu quy d.nh tai  phwng an phát hành CO phiu cüa Tng 
cong ty, ngtr&i sâ h&u so cô phân së dwic cap chfrng nhn cO phiêu. Ngu?ii sâ h&u 
cô phân không phâi trá cho Tong cong ty chi phi in chfrng nhn cO phiéu. 

4. Tnirng hçp c phieu bj mit, bj hu hông hoc bj hüy hoi duài hInh thüc 
khac thi Co dông dirge lông cong ty cap 1i cô phiêu theo dê nghj cüa cô dOng do. 
Dê nghj cüa cô dông phãi bao gôm các ni dung sau day: 

a) Thông tin v c phiu dA bj mt, bj hu hông hoc bj hüy hoi dtrài hInh 
thirc khác; 

b) Cam kt chju trách nhim v nh&ng tranh chp phát sinh tr vic cAp lai c 
phiêu mài. 

Diêu 8. Chtrng chi chirng khoán khác 

Chtrng chi trái phiu hoc các churng chi chirng khoán khác cüa Tng cOng ty 
dugc phát hành có ch ky cCa dai  din theo pháp luât và dãu cüa Tong cOng ty. 

Diu 9. Chuyên nhu'ç'ng cô phân 

1. Tat cã các cô phân dirqc tir do chuyn nhucing trü khi Diu 1 nay và 
pháp 1ut cO quy djnh khác. CO phiêu niêm yet, däng k giao djch trên Sâ Giao djch 
Chrng khoán dirge chuyên nhucing theo cac quy djnh cOa pháp 1ut ye ehCrng khoán 
và thj tniing chtrng khoán. 

2. C phn chua thanh toán dy dü khong duqc chuyn nhirçmg và hu?mg 
cac quyên igi lien quan nhu quyên nhn cô thc, quyên nhn cô phiêu phát hành dê 
tang von cô phân t1r nguOn. von chü sâ hu, quyên mua cô phiêu mài chào ban và 
các quyên igi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. C phn cüa Nhà dAu tu chin luçrc tuân thU theo cam kt dã k tai  các 
tãi lieu giao djch. 

Diêu 10. Thu hôi cô phân 

1. Trir?rng hgp c dông không thanh toán dy dU và dUng hn s tin phâi 
Ira rnua cô phiéu, Hi dông quân trj thông báo và có quyên yêu câu cô dông do 
thanh toán so tiên con lai cUng vài lAi suât tren khoãn tién do và nhng chi phi phát 
sinh do vic không thanh toán dày dU gay ra cho Tong cong ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phãi ghi rO th&i han  thanh toán mài (tôi 
thiêu là bay (07) ngày k tir ngày g1ri thông báo), dia diem thanh toán Va thông báo 
phãi ghi rO tru?lng hçip không thanh toán theo dUng yêu cau, sO cO phân chtra thanh 
toán het s bj thu hOi. 

3. Hi dng quân trj có quyn thu hi các c phãn chua thanh toán dy dU 
và dUng han  trong trir&ng hgp các yêu cau trong thông báo nêu trên không dirge 
thirc hin. 

4. C6 phAn bj thu hi dirge coi là các c phAn dirge quyén chào ban quy 
djnh tai khoãn 3 Diêu 112 LuâtDoanh nghip. HOi  dOng quãn trj CO the tri1c tiep 
hoc Uy quyên ban, tái phân phôi hoc giái quyêt cho ngi.r?ñ dä sâ hiu cO phân bi 
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thu hi hoc các di tuclng khác theo nhtng diu kin và cách thirc ma HOi dng 
quãn trj thây là phü hcrp. 

5. C dông nm gitt c phAn bj thu hi se phâi tr bô tu each c dong di vâi 
nhung cô phân dO, nhung vn phãi thanh toán tat cã các khoãn tiên có lien quan 
cong vài tiên lâî theo t' 1 (khóng qud 150% rnt näm Mi suát co ban cza Nán 
hang Nhàniróc,,) vào thi diem thu hôi theo quyêt djnh cüa Hi dông quãn tn kê ttr 
ngày thu hôi cho den ngày thrc hin thanh toán. Hi dông quãn trj có toàn quyén 
quyêt djnh vic cung chê thanh toán toân bô giá trj cô phiêu vào thai diem thu hôi 
hoc CO the min giám thanh toán rnt phân hoc toàn b so tiên dO. 

6. Thông báo thu hi së duçic gi'ri dn ngui nrn giu c phn bj thu hi 
tnràc thai diem thu hôi. Vic thu hôi vn cO hiu Iirc kê Ca trong tr1.rng hçp có sai 
sot hoc bat can trong vic giri thông bão. 

V. C CAU TO CHUC, QUAN TR! VA KIEM SOAT 

Biêu 11. Co cãu to chirc, quãn trj và kiêm soát 

Co cu t chüc quán 1, quãn trj và kiêm soát cüa Tong cong ty bao gôm: 

a. Di hi dng c dong; 

b. Hi dng quãn trj; 

c. Uy Ban Kim toán trrc thuc Hi dng quãn trj; 

d. Tang giárn dc diu hành. 

vi. cO BONG VA 03! HO! BONG CO BONG 

0iêu 12. Quyên cüa cô dông 

1. C dông ph thông có các quyn sau: 

a) Tham dij, phát biu trong cuc h9p Dai  hi dông cO dông và thirc hin 
quyên biêu quyêt trirc tiêp hoc thông qua nguôi d?i  din theo Uy quyên hoc hInh 
thtrc khác do Diêu 1 Tong cong ty, pháp 1ut quy djnh. Môi cô phân phô thông có 
rnt phiêu biêu quyêt; 

b) Nhn c tirc vài rntrc theo quy& djnh cüa Di hi dng c dông; 

c) U'u tiên mua c phn mài tuong irng vài t l s& hUu Co phAn ph thông 
cüa tmg cô dông trong TOng cong ty; 

d) Tir do chuyn nhuçmg c phAn cüa mInh cho ngui khàc, tth trithng hçrp 
quy djnh ti khoãn 3 Diêu 120, khoãn 1 Dieu 127 Lut Doanh nghip và quy djnh 
khác cüa phàp lut cO lien quan; 

d) Xern xët, tra cru vã trIch lijc thông tin v ten và dla  chi lien lac 
trong danh sãch cô dOng cO quyên biéu quyêt; yêu câu sra dôi thông tin 
không chinh xác cña rnInh; 

e) Xern xét, tra cfru. trIch luc hoäc sao chup Diu I Tong cOng ty, bién bàn 
h9p Dai hi dông cO dông và Nghj quyêt Di hi dông cO dông; 
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g) Khi Tong cong ty giái the hoc phá san, dtrçc nhn mt phân tài san con 
Iai tilclng 1rng vâi t l si hUu cô phân ti Tong cong ty; 

h) Yêu cu Tng cong ty mua 1i c phAn trong các trtthng hçrp quy djnh ti 
Diêu 132 Lut Doanh nghip; 

i) fXrçic di xr bInh ding. Mi c phn cüa cüng mt Io?i duto cho Co 
dông sâ hcru các quyên, nghia vi va lqi Ich ngang nhau. TmOng hqp Tong cong ty 
có các 1oi cô phân i.ru dãi, các quyên va nghia vi1 gän lien vài các loi cô phân ixu 
dãi phãi duçc D?i  hi dông cO dông thông qua và cOng bô day dü cho cO dông; 

k) Di.rçic tip cn dy dü thông tin djnh kS'  vâ thông tin bAt thuing do Tng 
cong ty cong bô theo quy djnh cüa phãp lut; 

1) Duçc bâo v các quyn, lqi Ich hçp pháp cüa mInh; d nghj dInh chi, hüy 
bO nghj quyêt, quyêt djnh cüa Dai  hi dOng cô dông, Hi dông quãn trj theo quy 
djnh cUa Lut Doanh nghip; 

m) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu l nay. 

2. C dônghoc nhOin c dOng sâ huu ti~ [05%] tng s c phn ph thông 
tth len cO các quyên sau: 

a) Yêu cAu Hi dng quán trj thirc hin vic triu tp hop  Di hi dng c 
dông theo các quy djnh t?i  khoàn 3 Dieu 115 và Diêu 140 Lut Doanh nghip; 

b) Xern xét, tra cüu, trIch 1ic s biên bàn và ngh quyt, quyt djnh cüa Hi 
dông quãn trj, báo cáo tài chInh ban niên và hang näm, hqp dong, giao djch phãi 
thông qua Hi dOng quán trj Va tài 1iu khác, trtr tài lieu lien quan den bI mt thi.rmig 
mgi, bi mt kinh doanh cüaTông cOng ty; 

c) Yêu cu Hi dng quân lij kim tra trng vAn d cii th lien quan dn quãn 
1, diêu hành hot dng cüa Tong cong ty khi xét thãy can thiêt. Yêu cãu phãi bang 
van bàn và phãi bao gOm các ni dung sau day: h, ten, dja chi lien lc, quôc tich, 
sO giây t pháp l cüa cá nhân dôi vâi cô dOng là Ca nhân; ten, ma so doanh nghip 
hoàc sO giãy to phap ly cua to chuc, dia chi tru so chinh dôi vol cô dOng la to chi.rc, 
sO hrqng cO phân và thai diem dang ky cô phân cUa timg Co dong, tong sO cô phân 
cüa Ca nhóm cO dong và t5' 1 sâ hüu trong tOng sO cO phân cüa Tong cong ty; van 
dê can kiêm tra, mic dIch kiêm tra; 

d) Kin nghj vAn d dim vào chi.rong trinh hp Di hi dng c dOng. Kin 
nghj phài bang van bàn và dirgc gi den Tong cOng ty chm nhât là [03 ngay] lam 
vic tnrâc ngày khai mac.  Kiên nghj phãi ghi rO ten cô dOng, so hrng timg loi cO 
phân cüa cô dOng, van dê kiên nghj dua vào chirong trinh hop; 

d) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp Iut và Diu l nay. 

3. C dOng hoc nhórn c dông sa hu ti [5%] tng s c phn ph thông trâ 
len cO quyên dé cCr ngi.rai vào Hi dông quán trj. Dê cü ngirai vào Hi dOng quãn 
tn thirc hin nhis sau: 
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a) Các c dông pM thông hqp thành nhóm d d cr ngu?ii vâo Hi dng 
quãn trj phãi thông báo ye vic hQp nhOm cho các cô dông dr hp biêt truâc khi 
khai mac  Di hi dông cô dông; 

b) Can cü s hrçing thãnh viên Hi dng quãn tn, c dông hoc nhóm c 
dông quy dnh tai  khoãnnày duçvc quyên de cir mt hoc mt so nguii theo quyêt 
djnh cüa Dai  hi dông cô dông lam t!rng  c1r vien Hi dongquãn fri. Tnthng hqp so 
(mg Cu viên dtrqc cô dông hoc nhóm cô dông dé c(m thap han so üng cü viên ma hQ 
duvc quyên dê cCr theo quyêt djnh cüa Dai hi dOng cô dông thI so (mng cCr viên con 
'a do Hi dông quãn fri và các cô dông khác dê cü. 

4. C dông chin luçic thjc hin các quyn trén phü hqp vài các cam kt cüa 
mInh tai  các Tài 1iu giao djch. 

Diu 13. Nghia vy cüa c dOng 

C dông ph6 thông có các nghTa vi sau: 

1. 

2. Không duçic rCa vn di gOp bang c ph.n ph6 thông ra khOi Tng cong ty 
duâi mci hInh th(rc, tr(m truOng hç'p ducrc Tong cong ty hoc ngithi khác mua 'a 
phân. Truäng hcip cO cô dông rut mOt  phân hoc toãn b von cô phân di gop trái 
vOi quy djnh tai khoãn nay thI cô dông dO vi nu&i CO lqi Ich lien quan trong TOng 
cong ty phii clmg lien dcci chju trách nhim ye các khoãn nq vi nghia viii tài sin 
khác cUa Tong cong ty frong pham vi giá tn cO phân di bi rut và các thit hai  xiy ra. 

3. Tuân thu Diu 1 T6ng cong ty vi Quy ch quin l ni bO cUa 
TOng cong ty. 

4. ChAp hành Nghj qu)4t, quy& djnh cüa Di hi dông co dông, Hi dng 
quin tr. 

5. Bio mt các thông tin ducic Tang cong ty cung cAp theo quy djnh tai  Diu 
l lông cong ty va phip 1ut; chi sü ding thông tin ctuqc cung cap dê thijc hin vi 
bio v quyên vl lqi Ich hçip pháp cUa mInh; nghiêm cam phát tan hoc sao, g(mi 
thông tin duçmc lông Cong ty cung cap cho t ch(rc, ci nhân khic. 

6. Tham dr cuc hQp Dai  hi dng c dông và thirc hin quyn biu quyt 
thông qua các hInh thCrc sau: 

a) Tham dir vi biu quyt trrc tip t?i  cuc hcp; 

b) Uy quyn cho ci nhãn, t6 ch(rc khac tham dr yà biu quyt tai  cuOc h9p; 

c) Tham dir vi biu quy& thông qua hOi  nghj trrc tuyn, hO phMu din tCr 
hoAc hInh th(rc diên tCr khác; 

d) Gui phiu biu quyt dEn cuc hQp thông qua thu. fax, thu din tu; 

7. Chju trich nhim ci nhân khi nhin danh Tng cOng ty duài mçi hInh th(rc 
dé thirc hin mt trong các hãnh vi sau day: 

a. Vi pham phip lut; 
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b. Tiên hành kinh doanh và các giao djch khác dé Ur li hoc phic vi lçii Ich 
cüa to ch,rc, cá nhãn khác; 

c) Thanh toán các khoãn ncr chiia dn hn tnrâc các rii ro tài chinh dôi vài 
Tong cOng ty. 

8. Hoàn thành các nghTa vi khác theo quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

9. Ngoài các nghia vii quy djnh a trên, C dOng chin hrçrc Co các nghia vi 
và cam kêt khác phü hçrp vài các tài lieu giao dlch. 

Diu 14. Dai hôi dông cô dông 
1. Di hi dông cô dông gm tAt Ca c6 dOng cO quyên biêu quyEt, là cr quan 

quyét djnh cao that cüa Tong cong ty. Di hôi dông cô dônghp thi.thng niên mOi 
nàm rnt lan và trong thai hn bôn (04) tháng kê t1r ngày kêt thüc näm tài chInh. 
Hi dong quãn trj quyêt djnh gia h?n hop D?i hi dông cô dông thithng niên trong 
truang hqp can thiêt, nhung không qua 06 tháng kê tr ngày kêt thüc närn tài chInh. 
Ngoài cuc h9p thi.rang niên, Dii hi dông cô dOng cO the hp bat thirang. Dja diem 
hp Dai hi dong cô dông di.rçrc xác djnh là noi chü t9a tham dr hp và phãi 0 trén 
lãnh thô Viêt Nam. 

2 Hôi dOng quan tn triêu tap hop Dai hôi dOng cO dông thung niên va lira 
chn dja diem phü hqp. Di hi dông cô dông thi.r&ng niên quyêt djnh nMng van dê 
theo quy djnh cüa pháp lut và Diêu 1 Tong cOng ty, dc bit thông qua báo cáo tài 
chInh näm dirqc kiêrn toán. Truang hçip Báo cáo kiêm toán báo cáo tài chInh näm 
cUa Ting cong ty có các khoãn ngoi trir tr9ng yêu, kiên kiêm toán trái ngisçrc 
hoc t& chôi, Tong cong ty phãi m&i di din to chtrc kiêm toán duqc chap thuân 
thuc hién kiêm toán báo cáo tãi chInh cüa Tong cOng ty du hp Di hi dông cO 
dông thuang niên và dai  din tO chirc kiêm toán duçic chap thun nêu trên CO trách 
nhiêm tham d? hçp Di hôi dông cO dông thu?mg niên cüa Tong cong ty. 

3. Hi dng quãn tr phái triu tp Di hi dng cô dOng bat ththng trong các 
tnrang hçrp au: 

a. Hi dng quàn trj xét thy cn thit vI lçii Ich cüa Tong cOng ty; 

b. S hrcing thành viên Hi dng quãn trj cOn li It hm so krcrng thành viên 
tOi thiêu theo quy dinh cüa pháp lut; 

c. Theo yeu cAu cüa C6 dOng hoc nhOm cô dOng quy djnhti khoán 2 Diu 
115 cüa Lut Doanh nghip; yêu câu triu tp hçp D?i  hi dông cO dOng phãi duqc 
the hin bang van bàn, trong do neu rO l do và mc dIch cuc hop, cO dU ch ky 
cüa các cô dông lien quan hoc vAn bàn yêu câu dtrcxc Ip thành nhiêu ban và tp 
hqp dCi cM k cUa các cô dong cO lien quan; 

d. Các tri.rang hçrp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu I T6ng 
cong ty. 

4. Triu tp hp Di hi dOng CO dOng bat thu&ng 

a. Hi d6ng quãn trj phài triu tp hp D?ihi  dông CO dong trong thai h?n 
ba mui (30) ngày kê tr ngày so thành vién Hi dông quãn trj con 1i nht.r quy djnh 
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tai Dim b Khoãn 3 Diu nay hoc nhn dirqc yeu cu quy djnh t?i  Diem c, Khoãn 
3 Diêu nay; 

b. Trueing hcp HOi  dng quân tn không triu tp hp Di hi ding c dông 
theo quy dIIIh t?i  diem a khoãn 4 Diêu nay thI trong th&i hn ba muii (30) ngày tiêp 
theo, cô dông hoc nhóm cô dong quy djnh t?i  diem c khoãn 3 Diêu nay cO quyên 
yeu câu di dién Tong cong ty triu tp hp Dai  hi dong cô dOng theo quy djnh ti 
Lut Doanh nghip; 

Trong trumg hçip nay, c dông hoc nhOm c dông triu tp hop Di hi 
dông cO dông có quyên dê nghj Co quan dang k kinh doanh giárn sat trmnh tij, thu 
tc triu tip,  tiên hành di hi và ra quyêt dinh cüa ??i  hi dong cô dông. Tat câ chi 
phi cho vic triu tp và tiên hãnh Di hi dông co dông duqc Tong cong ty hoàn 
1i. Chi phi nay không bao gôm nhung chi phi do cô dông chi tiêu khi tharn dr Di 
hi dông cô dông, kê ca chi phi an a và di 1i. 

c. Thu tic d tt chfrc hçp Di hi dng Co dông theo quy djnh ti khoãn 5 
Diêu 140 Lut Doanh nghiêp. 

Diêu 15. Quyn và nhim vtl  cüa Dai hi dông cô dông 

1. Di hi dong c dông có quyn và nghia vu sau: 

a) Thông qua dnh hinrng phát triên cüa T6ng cong ty; 

b) Quyet djnh lo?i cô phân và tong so cô phân cüa trng 1oi duçcc quyén 
chào ban; quyêt djnh müc cô t1rc hang näm cüa tirng Io?i  cô phân; 

c) Bu, min nhim, bâi nhirn thành viên Hi dông quãn trj; 

d) Quyt djnh du ttr hoc ban s tãi san có giá trj tir [3 5%] tng giá tn tài 
san tr& len duqc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât cüa Tong cOng ty; 

d) Quyt djnh sra di, b sung Diu 1 TOng cOng ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chinh hang näm; 

g) Quy4t djnh rnua 1?i  trên 10% tng si c phAn dã ban cüa mi loai; 

h) Xem xét, xir l vi ph?m cüa thành viên Hi dông quán tn gay thit hi 
cho Tong cOng ty và cô dông Tong cong ty; 

i) Quy& djnh to chirc li, giái th TOng Cong ty; 

k) Quy& djnh ngân sách hoc Mng mCrc thu lao, th.râng va Içii Ich khác cho 
Hi dOng quãn trj; 

1) Phe duyt Quy ch quân trj nôi b; Quy ch hot dông HOi  dng quán tn; 

m) Phê duyt danh sách cong ty kim toán dwc chap thun; quyét dnh cOng 
t kI toán duoc chap thun thirc hin kiêm tra hoat dng cüa Tong cOng ty, bâi 
rnin kiêrn toán viên diiçc chap thun khi xét thây can thiet; 

n) Quyn vã nghTa vti khác theo quy djnh pháp 1ut. 

2. Di hi dng c dong tháo lun vâ thông qua các van d sau: 

13 



TONG CONG TY cO PIW.. BAO HIEM PETROLIMEX 

a) K hoch kinh doanh hang näm cüa Tng cong ty; 

b) Báo cáo tài chinh hang nAm dã dtrçic kim toán; 

c) Báo cáo cila Hi dng quãn trj v quán trj và k& qua hoat dng cüa Hi 
dông quãn trj va tirng thành viên Hi dông quãn tn; 

e) MCrc c trc d61 vài mi c phn cüa timg loai; 

g) S6 krçing thành viên HOi  dng quãn trj; 

h) Bau, inin nhim, bAi nhim thành viên Hi dng quãn trj; 

i) Quy& djnh ngân sách hoc tng mirc thU lao, thtrng và lçii Ich khac dM 
vâi Hi dong quãn trj; 

k) Phê duyt danh sách cOng ty kim toán duac chip thun; quy& dinh cong 
ty kiêm toán duqc chap thun thirc hin kiêm tra các hot dng cUa TOng cOng ty 
khi x& thây can thiêt; 

1) B sung và süa d& Diu l Tng cong ty; 

m) Loai c phan va s hrçing c phn mài duçic phát hành d& vài mi 1oi cô 
phân va vic chuyên nhucing cO phãn cUa thành viên sang 1p trong vông 03 näm 
dau tiên kê tr ngày thành1p; 

n) Chia, tách, hçip nh&t, sap nhp hoc chuyn di Tng cOng ty; 

o) T6 chCrc li và giãi th (thanh 1) T6ng cong ty và chi djnh ngtri thanh l; 

p) Quy& djnh dAu tu hoc ban s tài san có giá tn tir [3 5%] thng giá trj tài 
san tth len duçic ghi trong Báo cáo tài chInh gân nhât cUa Tong cOng ty; 

q) Quy& djnh mua lai  trên 10% tMg s c6 phan dA ban cUa mi loi; 

r) Tng cOngty k k& hcp dng, giao djch vài nhUng di tuçing &rqc quy 
dinh ti khoãn 1 Diêu 167 Lut Doarih nghip vài giá fri bang hoc lan ho'n 35% 
tOng giá tn tài san cUa TOng cong ty dirçic ghi trong báo cáo tài chInh gán nhât; 

s) ChAp thun các giao djch quy djnh tai  khoãn 4 Diu 293 Nghj djnh s 
1 55/20201ND-CP ngày 31 tháng 12 nAm 2020 cUa ChInh phU quy djnh chi tiét thi 
hành mt so diêu cUa Lut Chrng khoán; 

t) Phê duyt Quy ch ni b v quãn trj Tong cong ty, Quy ch hoat dng 
Hi dOng quán tn; 

u) Các vAn d khác theo quy djnh cUa pháp 1ut vã Diu 1 nay. 

3. TAt cã các nghj quy& và các vAn d da duçic dua vão clurcing trInh hp 
phái duçic dua ra tháo 1un và biêu quyét tai Dai hi dông cO dông. 

Diu 16. Uy quyn tham dr hçp Di hi dng cä dông 

1. Co dông, nguai di din theo Uy quyên cUa c dong là to chCrc Co the trirc 
tiep tham d h9p hoc Uy quyn cho mOt  hoc  mOt so Ca nhân, to chirc khác dir hQp 
hoc dir hQp thông qua mt trong các hInh thCrc quy djnh t?i  khoãn 3 Diu 144 Lut 
Doanh ng1iip. 
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2. Vic üy quyén cho Ca nhân, t chirc d?i  din dr hçp D4i hi dông cô dong 
theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu nay phãi 1p thành van bàn. Van bàn Uy quyên di.rçic 
1p theo quy djnh cüa pháp luãt ye dan sir và phãi nêu rO ten cô dông üy quyên, ten 
Ca nhâri, tO chirc disçic üy quyên, so luçmg cô phân dirçic üy quyên, ni dung üy 
quyén, ph?m vi üy quyên, th&i hn üy quyên, chU k cüa ben üy quyên và ben &rçYc 
üy quyên. 

Nguii duçic Uy quyn dis hop Di hi dng c dông phâi np vAn bàn üy 
quyên khi dang k)' dir hçp. Tru?ng hqp üy quyên lai  thI ngu&i tham dir hp phài 
xuât trInh them vAn ban üy quyên ban dâu cüa cô dông, nguôi di din theo üy 
quyên cüa cô dông là to chrc (nêu truàc do chua dang k vri Tong cong ty). 

3. Phiu biu quyt cüa ngirii di.rçic üy quyn dr hp trong phm vi duçic üy 
quyên vn có hiu lirc khi xày ra mt trong các trithng hçrp sau dày: 

a. Ngu?i Uy quyn dà chit, bj hn ch nAng lc hành vi dan sir hoc bj mAt 
nAng lrc hành vi dan sir; 

b. Ngi.r&i üy quyn dA hOy bO vic chi dlnh  üy quyn; 

c. Ngi.rii Uy quyn dA hüy bO thAm quyn cüa ngis?i thrc hin vic Oy quyên. 

Diu khoán nay không áp diing trong tnthng hcip Tng Cong ty nhn dtrqc 
thông báo ye mt trong các sir kin trên tnrc gi khai mac  cuc hçp Dai  hi dông 
cô dOng hoAc truâc khi cuc hop duqc triu tp 1i. 

Diêu 17. Thay doi các quyn 
1. Vic thay dOi hoc hüy bO các quyên dc bit gän lien vOi rnt loai cô 

phân uu dãi cO hiu Iirc khi düqc cô dong dai  din tir 65% tOng so phiu biêu quyt 
trâ len cüa tat cã Co dông dir hp thông qua. Nghj quyêt Dai  hi dông cô dông v 
ni dung lam thay dôi bat lqi quyên và nghia vi cüa cO dOng s?c hthi C6 phân tru dAi 
chi duqc thông qua nêu di.rqc sO cô dOng ru dAi cüng loai d hop so h&u tir 75% 
tong so cô phân iru dài lo?i do tth len tan thành hoc diic các cô dOng iiu dAi cling 
loai sO hliu tlr 75% tong so cO phãn i.ru dãi 1oi dO trO len tan thành trng tnrOng hqp 
thông qua nghj quyêt thrOi hInh tht:rc lay kiên bang van bàn. 

2. Vic t6 chi.rc cuc hop  cüa các c6 dOng nAm gi mt 1°aj  cO phAn iru dâi 
dê thông qua vic thay dOi quyen nêu trên chi CO giá trj khi cO tOi thiêu 02 cô dOng 
(hoãc dai  dién theo üy quyên cüa h) và nAm gii tOi thiêu 1/3 giá trj mnh gia cüa 
các cO phân loi dO dA phát hành. TruOng hçip không có dñ sO di biêu nhir nêu trên 
thI cuc hçp duçic to chirc li trong thi hn 30 ngày tiêp theo và nhling ngui nAm 
gilt cO phân thuc loai do (không phi1 thuc vào sO lucrng ngi.thi và so Co phân) có 
mAt tnrc tiêp hoAc thông qua dai diên theo uy quyên déu duoc coi la du sO hrcmg dai 
biêu yéu cãu. Ti cac cuc hop  cüa cO dông nAm gilt cO phân uu dâi nêu trên, nhltng 
ngt.r1 nAm gilt cô phãn thuôc loai do co mAt tnrc tiCp hoAc qua ngui dai diên co 
the yêu cãu bO phiêu kin. M6i CO phàn cüng 1oi cO quyên biêu quyêt ngang bang 
nhau tai  các cuc hop neu tren. 

3. Thu tiic tin hành cáccuc hp riêng bit nhi.r vy d.rc thc hin tuang flr 
vOi các quy djnh t?i  Diêu 19, 20 và 21 Diêu 1 nay. 
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4. Trr khi các diu khoân phát hành c phn quy djnh khác, cac quyn dc 
bit gän lien vOi các lo?i cô phãn có quyên uu däi dôi vâi rnt SO hoc tat ca các van 
dê lien quan den vic phân phôi Iqi nhun hoc tài cüa Tong cong ty không bj 
thay dôi khi TOng cong ty phát hành them các CO phân càng 1oi. 

Diêu 18. Triu tap Di hi ding c dông, chiro'ng trInh hQp và thông báo 
hop Dai hi ding cô dông 

1. Hi dng quãn trj triu tp hçp Di hi dông cô dông thuimg niên và bAt 
thu?mg. Hi dong quãn trj triu tp hp Diii hi dông cô dong bat thi.rmg theo các 
trurng hçTp quy djnh ti khoân 3 Diêu 14 Diêu l nay. 

2. Ngi.thi triu tp hp Di hi dng ci dong phái thuc hin các cOng 
vic sau day: 

a) ChuAn bj danh sách c dông dü diu kin tharn gia và biêu quyt ti cuc 
hop Di hi dong cô dOng. Danh sách cô dong Co quyên dii hp Di hi dOng c 
dông thrçic 1p không qua [10 ngày] truâc ngày gcri thông báo nii hçp Di hi dông 
cô dông. Tong cong ty phãi cong bô thông tin ye vic 1p danh sách cô dông 
có quyên tham dir hp D?i  hi dông cô dong tôi thiêu 20 ngãy truâc ngày 
däng k cuOi cUng; 

b. ChuAn bj chwmg trInh, ni dung di hi; 

c. ChuAn bj tài lieu cho di hi; 

d. Dir thão nghj quyt Thu hi dng c dông theo ni dung dir kin cOa 
cucc hop; 

e. Xác djnh th&i gian và dja dim M chirc d?i  hi; 

f Thông báo và gcri thông báo hop Di hi dng c dông cho tat cá các cô 
dOng cO quyên duj hop; 

g. Các cong vic khác phiic vii di hi. 

3. Thông báo rni hop Di hi dng c dông thrqc gth cho tat cã cac dông 
bang phi.rcmg thi.rc dê bão dam den di.rçic dja chi lien lc cOa cO dông, dông thi 
cong bô trên trang thông tin din t1r cüa Tong cOng ty và Uy ban Chtng khoán Nhà 
nurâc, Sâ giao djch ching khoán ni cô phiêu cOa Tong cOng ty niem yet hoc däng 
k giao djch. Ngi.thi triu tp hop Di hi dông cO dOng phái gui thông báo m&i hp 
den tat Ca các cO dOng trong Danh sách cô dOng cO quyên dir hp chm nhAt 
[21 ngay] trurâc ngày khai mc cuc hp (tInh tr ngây ma thông báo thrc 
glri hoc chuyên di rnt each hqp l). Chucng trInh hQp Di hi dOng Co 
dOng, các tài lieu lien quan den các van dé së duc biêu quyêt t?i d?i hi 
duqc gui cho các cO dông hoc/vã dang trên trang thông tin din tu cüa Tng 
cong ty. Trong tnthng hp tài lieu khOng dtrc gui kern thông báo hp D?i 
hi dOng Co dông, thông báo rni hpphãi nêu rö ththng dn den toàn b tài 
lieu hp dé các cO dOng cO the tiêp cn, bao gOm: 

a) Chuang trhh hop, các tài lieu su ding trong cuc hop; 
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b) Danh sách và thông tin chi ti& cüa các tng viên trong tririmg hçp bu 
thãnh viên HOi  dông quãn trj; 

c) Phi&i biu quyEt; 

d) Dij thão nghj quyt di vâi t&ng vn d trong chuang trInh hçp. 

4. C dông hoc nhóm c dông theo quy djnh tai  khoãn 2 Diu 12 ?iu 1 
nay cé quyên kién ngh van dé ctua vào chucing trInh hQp Dai  hi dông cô dông. 
Kiên nghj phãi bang van ban va phâi duqc gri den Tong cong ty chm nhât [03 
ngay] lam vic truâc ngày khai mac  cuc hQp. Kiên nghj phãi ghi rô ten cô dông, sO 
hrçmg tfrng '°a  cO phân cüa cô dong, van dé kiên nghj dua vào chirnng trInh hQp. 

5. NgnM triu tp h9p Dai  hi dng c dông Co quyn tir ch6i kin nghj quy 
djnh tai khoán 4 Diêu nay nêu thuc mt trong các trithng hcip sau: 

a) Kin nghj duac giii dn không dung quy djnh tai  khoãn 4 Diu nay; 

b) Vào th&i dim kin nghj, c dông hoc nhOm c dông không nm giU dii 
tü [5%] cO phân phô thông tr& len theo quy djnh tai  khoán 2 Diéu 12 Diêu l nay; 

c) V.n d kin nghj không thuc phm vi thm quyn quyt dinh cUa Di 
hi dOng Co dOng; 

d) Các trithng hçip khác theo quy djnh ciia pháp lust  và Diu l nay. 

6. Ngithi triu tap hQp Dai  hi dng c6 dong phãi chip nhn và dua kin 
nghj quy djnh t?i  khoãn 4 Diêu nay vào dir kiên chuorng trInh và ni dung cuc hop, 
tth tmng hcip quy djnh tai  khoãn 5 Diêu nay; kiên nghj ducic chInh thüc bô sung 
vào chucmg trInh và ni dung cuc hQp nêu ducvc Dai  hi dOng cô dOng chap thun. 

Diu 19. Các diu kiin tin hành hçp Dai  hi ding c6 dông 

1. Cuc h9p Dai  hi dng c dông duvc tin hãnh khi có s ci dông dir hçp 
dai din trên [5 0%] tOng so phieu biéu quyêt. 

2. Trtring hçip cuc h9p lAn thi nhAt không dii diu kin tiEn hành theo quy 
djnh tai  khoãn 1 Diêu nay thI thông báo mcii hQp Ian thu hai ducic giii trong thii han 
[30 ngay], kê t1r ngày d djnh hop lan th nhât. Cuc h9p Dai  hi dông cO dông lan 
thr hai duvc tién hãnh khi cO so cô dOng dii hçp dai  din tr [33%] tong so phiêu 
biêu quyêt trâ len. 

3. Trithng hçip cuc h9p lAn thir hai không dii diu kiin ti&i hành theo quy 
djnh tai  khoãn 2 Diêu nay thI thông báo m&i hQp lan thu ba phãi dtrçic giii trong th?.ii 
han [20] ngày kê tfr ngay dr djnh h9p lan thu hai. Cuc h9p Dai  hi dông cO dông 
ian thu ba duçic tien hành khOng phi,i thuc vào tOng sO phiêu biêu quyêt ciia các c 
dOng dir hop. 

A • S S A A Dieu 20. The thirc tien hanh hQp va bieu quyet tal  dcc hp Du hoi dong 
cô dông 

1. Truàc khi khai mac  cuc hop, Tng cOng ty phâi tin hãnh thu ti1c däng k' 
CO dong và phãi thirc hin vic dang k cho dn khi các cO dOng có quyên du hp có 
mt däng k ht theo trInh tr sau: 
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a) Khi tin hành dang k cô dông, Tong cong ty cap cho timg Co dông hoäc 
di din theo üy quyên có quyên biêu quyêt rnt the biêu quyêt, trên do ghi so dang 
k, hQ và ten cüa cô dông, hç và ten di din theo üy quyên và so phiêu biêu quyêt 
cüa cô dông do. Di hi dông CO dong thão lun và biêu quyêt theo trng van dê 
trong ni dung chwng trInh. Vic biêu quyêt duçic tiên hành bang biêu quyêt tan 
thành, không tan thành và không Co ' kiên. Tai ?ai hi, so the tan thành nghj quyêt 
duic thu tnrOc, so the không tan thành nghj quyêtduvc thu sau, cuOi cüng dém tong 
so phiêu tan thành hoc khOng tan thành dé quyêt dinh. Két qua kiêm phiêu ducvc 
Chü toa cOng bô ngay truàc khi be mc cuc hop. Dai hi bâu nMng ngui chiu 
trách nhim kiêm phiêu hoc giám sat kiêrn phiêu theo dê nghj cüa Chü tQa. So 
thành vién cüa ban kiêm phiêu do Di hi dOng cô dOng quyêt djnh can ctr dê nghj 
cüa Chü t9a cuc h9p; 

b) C dong, ngui d?i  din theo üy quyn cüa cô dông là t chirc hoc ngui 
duqc üy quyên den sau khi cuc h9p dâ khai mc có quyén dang k ngay và sau do 
cO quyên tham gia và biêu quyêt ti di hi ngay sau khi dang k. Chü t9a không cO 
trách nhim dfrng dai  hi dê cho cô dông den muon dang k và hiu lirc cüa nhung 
ni dung dâ duçic biêu quyêt truâc dO không thay dôi. 

2. Vic bâu chü tQa, thu k và ban kiêm phiu duçic quy djnh nhu sau: 

a) Chü tch Hi dng quãn trj lam chU t9a hoc üy quyn cho thành viên Hi 
dông quãn trj khác lam chü t9a cuc h9p Di hi dOng cO dông do Hi dông quán trj 
triu tp. Tnräng hçxp Chü tjch yang mt hoc t1rn th?yi mat khã nang lam viéc thi 
cac thành viên Hi dông quán trj con 1i bâu mt ngui trong so h9 lam chü tça 
cuc hçp theo nguyen tAc da sO. 

b) Tth tnr?mg hcp quy djnht?i dim a khoãn nay, ngi.thi k ten triu tap hQp 
Di hi dông cô dông diêu hành d D?i  hi dong cô dong bâu chü t9a cuc hçp và 
ngu&i có so phiéu bâu cao nhát lam chü toa cuc h9p; 

c) Chü toa cir mt hoc mt s ngu&i lam thu k' cuc hçp; 

d) Di hi dng c dOng bAu rnt hoc rnt so nguxi vào ban kiêrn phiêu 
theo dê nghj cüa chü tQa cuc h9p. 

3. Chucmg trInh và ni dung cuc hçp phãi duçic Dai  hi dng c dong thông 
qua trong phiên khai mac.  Chung trInh phãi xác djnh rO và chi tiêt thai gian dOi 
vâi trng van dê trong ni dung chuang trInh h9p. 

4. Chü toa di hi cO quyn thrc hin các bin pháp cn thit và hqp l d 
dièu hành cuc hçp Di hi dOng cO dOng mt cách có trt tsr, dung theo chinmg 
trInh dã duçic thông qua và phãn ánh duçic mong muOn ccia da so ngu&i dir h9p. 

a) B trI ch ngi ti dja dim hQp Di hi dng c dOng; 

b) Bào dam an toàn cho mci ngui cO mt ti cãc dja diem hop; 

c) T?o  diu kin cho c dOng tham d (hoc tip tVc  tham dir) di hi. 
Ngithi triu tp hcp Di hi dông c dông CO toân quyCn thay dôi nhung bin pháp 
néu trên vã ap dung tat ca các bin pháp can thiêt. Các bin pháp áp diing có the là 
cap giây vào cCra hoc sCr diing nhng hInh thirc lira chçn khác. 
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5. Ngiräi triêu tp hQp hoc chü t9a cuc hop Di hi dng c dông có 
quyên sau day: 

a) Yêu cu tt cã ngrii dij hop chju su kim Ira hoãc các bin pháp an ninh 
hcp pháp, hqp 1 khác; 

b) Yêu cu ci quan có thAm quyn duy trI trt Ui cuôc hçp; tric xut nhung 
ngi.r&i không tuân thu quyên diêu hành cüa chü toa, co gay rôi trt tr, ngän can 
tiên triên bInh thisng cüa cuc hop hoc không tuân thU các yêu câu ye kiêm Ira an 
ninh ra khôi ctic hçp Di hi dông Co dông. 

6. ChU tQa có quyn hoãn cuôc hop  Di hi dng c dông dã Co dU so ngithi 
dang k di:r hop tôi da không qua 03 ngày lam vic ké tr ngày cuc hp ds djnh 
khai mc và chi &rçlc hoän cuc hop hoc thay dôi dja diem hp trong tnthng hçip 
sau day: 

a) Dja dim hop không CO dU ch ngi thun tin cho tat cã ngthi dir hop; 

b) Phiwng tin thông tin ti dja dim hop không bão dam cho c dOng dir 
hop tham gia, tháo 1un và biêu quyêt; 

c) Co ngu1i du hop can trâ, gay ri trt ti, CO nguy c lam cho cuc hop 
không dirc tién hành mt cách cong bang và hqp pháp. 

7. Trtrng hqp chU toa  hoân hoc tm dfrng hop D?i  hi dng c dông trái 
vài quy djnh t?i  khoãn 6 ?iêu nay, Di hi dông CO dông bâu mt ng1.ri khac trong 
so nhUng ngtthi dr hçp dê thay the chU tça diêu hành cuc hçp cho den lUc kêt thUc; 
tat cá nghj quyêt duçic thông qua ti cuc hop do dêu CO hiu hrc thi hành. 

8. Tnr?ing hcip Tng cong ty ap diing cOng ngh hin di dê to chcic Di hi 
dông cO dOng thông qua hop tr%rc tuyên, TOng cong ty cO trách nhim dam báo 
de cô dOng tham d. biêu quyêt bang hInh thic bó phiêu din tcr hoc hInh thUc diên 
tir khác theo quy djnh t?i  Diêu 144 Lut Doanh nghip và khoãn 3 Diêu 273 Nghj 
dinh so 155/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cUa ChInh phU quy djnh clii tiet thi 
hành mt sO diêu cUa Lut ChCmg khoán. 

.' . • . . Dieu 21. Dieu kiçn de Ngh quyet cua Di hi dong Co doug duçc thong qua 

1. Nghj quytv nôi dung sau day di.rqc thông qua nu &rqc s c dông di 
din tr [65%] tOng sO phiêu biêu quyêt tth len cUa tat Ca cO dong dir hop tan thành, 
thr tru?ing hçip quy dinh t?i  các khoãn 3, 4 vá 6 Diêu 148 Luât Doanh nghip: 

a) Loi cô phn và tong sO co phn cUa timg loi; 

b) Thay di ngành, ngh và linh vrc kinh doanh; 

c) Thay d& cc cau t chUc quãn 1 lông cOng ty; 

d) Du an du tu hoc ban tãi san cO giá tn tir 35% tng giá trl tài san Ira len 
duçic ghi trong báo cáo tãi chInh gán nhát cUa TOng cong ty, trtr tru0ng hçip Diêu lê 
Tong cOng ty quy dnh t' 1 hoc giá trj khác: 

d) T chirc 1?i,  giài th Tong cOng ty; 
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2. Các nghj quyt duçic thông qua khi duqc S6 CO dông so hu trên [5 0%] 
tong sO phiêu biêu quyêt cüa tat ca cô dông dir hc tan thành, Irtr tru&ng hcip quy 
djnh tai  các khoãn 1 Diêu nay và khoãn 3,4 và 6 Diêu 148 Lust  Doanh nghip. 

3. Bu thành viên Hi &ng quãn tn phãi thijc hin theo quy djnh tai  khoãn 3 
Diêu 148 Lut doanh nghip. 

4. Các Nghj quyt Dai  hi d6ng c6 dông &rçic thông qua bAng 100% t6ng s6 
co phân Co quyn biêu quyêt là hçip pháp và cO hiu lrc ngay cà khi trInh tr, thU tic 
triu tp hQp và thông qua nghj quyêt O vi pham quy djnh cUa Lut Doanh nghip 
và Diêu l Tong cOng ty. 

Diu 22. Thm quyn và th thüc thy kin c6 dông bAng van ban d 
thông qua Nghj quyt cUa Di hi d6ng C6 dông 

1. Hi d6ng quãn fri. coquyn thy ' kin C6 dông bAng van ban d thông qua 
nghj quyêt cUa Di hOi  dông cô dOng khi xét thây can thiét vi lçii Ich cUa Tong cong 
ty, trir trtthng hçip quy djnh tai khoãn 2 Diêu 147 Lust  Doanh nghip. 

2. Hi d6ng quàn trj phâi chuAn bj phiu lAy kin, dr thão nghj quyt Dai 
hi dông c6 dông, các tài 1iu giai tninh dr thão nghj quyêt và g1ri den tat cã c6 dOng 
CO quyên biêu quyêt chm nhât [10 ngày] truOc thai han  phãi gri 1i phiêu lay 
kiên. Yêu cau va cách thirc gUi phieu lay kiên và tài 1iu kern theo &rçc thrc hin 
theo quy djnh tai  khoãn 3 Diêu 18 Diéu 1 nay. 

3. Phiu lAy kin phãi CO các nOi  dung chU yu sau day: 

a. Ten, dja chi tri sOchinh, ma s6 doanh ng1iip; 
b. Mc dich lay kiên; 

c. HQ, ten, dja chi lien Ic, qu6c tjch, s6 giAy to pháp 1 cUa cá nhân d6i vOi 
cO dông là cá nhân; ten, ma so doanh nghip hoc so giây to pháp l cUa to chUc, 
dja chi trii sO chInh dOi vOi cô dông là to chcrc hoc h, ten, dja chi lien lc, quOc 
tjch, sO giây tY pháp 1 cUa cá nhân dôi vOl dai  din cUa Co dông là to chUc; sO 
luqng cO phãn cUa tOng loi và so phieu.biêu quyêt cUa cô dông; 

d. VAn d cAn lAy ki&i d thông qua quyt djnh; 
e. Phucmg an biêu quyet bao gOm tan thãnh, không tan thành và không có 

kiên dOi vOl tOng van dê lay kiên dê thông qua quyêt djnh; 
f. ThOi hn phãi gUi ye Tong cong ty phieu lay kiên dA duçic trâ lOi; 
g. HQ, ten, chü k3 cUa Chil tich Hi dOng quãxi tn. 

4. C6 dông cO th gUi phiEu lAy kin dA trã Ru dn T6ng cOng ty bAng 
hInh thUc gUi thu, fax hoc thu din tO theo quy djnh sau day: 

a. Tnthng hcip gUi thu. phiEu lAy kin dA duqc trã l&i phãi CO chU k cUa C6 
dong là cá nhân, cUanguOi dai  din theo Uy quyên hoc ngu&i dai  din theo pháp 
1ut cUa cO dông là to chOc. Phieu lay kiên gUi ye Tong côn ty phãi duqc drng 
trong phong bI dan kin và khOng ai duçuc quyen mO truOc khi kiem phiêü; 

b. Trtr&ng hqp gUi fax hoc thu din tO, phiu lAy kMn gUi v T6ng cong ty 
phái duçuc gi1 bI mt den thOi diem kiem phieu; 
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c. Các phiu lAy kin gCri v Tng cong ty sau thai hn dà xác djnh tai  ni 
dung phiêu lay kiên hoc dA bj mi trong tru?xnghcp gui thu và bj tiêt l tron 
tru?ing hçip gui fax, thu din tCr là không hçip lê. Phiêu lay kiên không ducic gui ye 
duçic coi là phiêu không tham gia biêu quyêt. 

5. Hi dng quàn trj kim phiu và 1p biên bàn kim phiu duài sir chung 
kiên elm cô dông không näm gift chlrc vii quãn l Tong cong ty. Bién bàn kiêm 
phiêu phãi có các ni dung chU yêu sau day: 

a. Ten, dja chi trti si chinh, mA s6 doanh nghip; 
b. Miic dIch và các vAn d cAn lAy kin d thông qua nghj quy&; 
c. S c dông vâi tang s6 phiu biu quyt dA tham gia biu quy&, trong do 

phãn bit s6 phiu bi&i quyt hqp l và và phumig thCrc gui phiu biu quy&, kern 
theo phii lc danh sách c6 dông tham gia biu quyt; 

d. Tng s6 phi&i tan thành, không tan thành vA không có kin d& vài tfrng 
van dê; 

ci. VAn d ciA duçrc thông qua và t l biu quyt thông qua tucing t'rng; 

e. HQ, ten, ch1t k cüa Chü tjch Hi dng quãn trj, ngiRñ kim phiu va 
nguñ giám sat kiêm phieu. 

Các thành vien HOi  dng quãn trj, ngu&i kim phiu va nguñ giám sat kim 
phiéu phAi lien dài chju trách nhirn ye tInh trung thrc, chInh xác elm biên bàn kiêm 
phiêu; lien dâi chju trách nhim ye các thit hai  phát sinh tr các quyêt djnh ducic 
thông qua do kiêm phiêu không trung thirc, không chInh xác; 

6. Biên bàn kim phik và nghj quyt phãi duqc gIn dn các c6 dông trong 
thñ h?n  15 ngày, ke tr ngay ket thüc kiêm phiêu. Vic gui biên bàn kiêm phiêu vA 
nghj quyêt cO the thay the bang vic dang tãi trén trang thông tin din tIn elm lông 
cOng ty trong thai han  24 gi?i, kê tir thii diem két thüc kiêrn phiêu. 

7. Phiu lAy kin ciA duçrc trA l&i, biên bàn kirn phiu, nghj quy& ciA duçic 
thông qua vA tAi 1iu cO lien quan gui kern theo phiêu lay kiên dêu phãi ducic km 
giü tai  trii sâ chInh elm Tong cong ty. 

8. Nghj cjuyt duqc thông qua theo hinh thiic lAy kin c dOng bAng vAn 
bàn nêu duvc so cô dông sec hUu trén [5 0%] tong sO phiéu biêu quyet cüa tat cã cô 
dOng co quyén biéu quyêt tan thành và CO giá trj nhu nghj quyêt duçic thông qua t?i 
cuc hQp Dai  hi dông cô dOng. 

Diu 23. Nghj quyt, Biên ban hçp Di hii ding c doug 

1. CuOc  h9p  Dai  hi dng c6 dOng phâi duçic ghi biên bàn và có th ghi am 
hoAc ghi và luu git duâi hInh thInc din tIn khác. Biên bàn phãi ip bang tieng Vit, 
cO the 1p them bang tiêng nuàc ngoài vA cO các nOi  dung chü yeu sau day: 

a. Ten, dja chi tri s& chInh, ma s6 doanh nghip; 

b. Thii gian và dja dim hQp Dai  hi dng c dông; 
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c. Chuorng trInh h9p và ni dung cuc h9p; 

d. Hç, ten chU tQa và thu k; 

e. Tom tt din bi&i cuc hQp và các kMn phát biu ti cuc h9p Di hi 
dông c dông ye trng van dê trong chuong trInh hQp; 

f. S c dông và tng s phiu biu quyt ciia các c dong dij hQp, phi 1ic 
danh sách dang k3 c dông, di diên cô dong dir hQp vài so cô phân va so phiêu bâu 
ftrangüng; 

g. Tng s6 phiu biu quyEt d& vâi tfrng vn d biu quyêt, trong dO ghi rO 
phuang thic biêu quyêt, tong so phiéu hçip 1, khong hçip I, tan thãnh, không tan 
thành và không cO kiên; t5 1 tuclng rng tren tong so phiéu biêu quyêt cUa cô 
dông du hQp; 

h. Các vn d dã &rcic thông qua và t 1 phiu biu quy& thông qua tLwng irng; 

1. Hç, ten và chü k ciia chii tQa va thu k. Trithng hcip thu t9a, thu k tr 
chôi k biên bàn h9p thI biên bàn nay cO hiu lirc nêu duqc tat ca thành viên khác 
ciia Hi dông quãn trj tham dir hQp k và cO day dii ni dung theo quy djrih tai 
khoãn nay. Biên bàn h9p ghi rO vic chii tQa, thu k tr chOi k biên bàn h9p. 

2. Biên bàn hçp Dai  hi dng c dông phái duçic 1p xong và thông qua trtrâc 
khi kêt thiic cuc hQp. Chii tça và thu k cuc hQp hoc ngUYi khác k ten trong 
biên ban hçp phãi lien dài chu trách n1:iim ye tInh trung thrc, chinh xác ciia ni 
dung biên bàn. 

, ., • ., '•
S • 

3. Bien ban duqc lap bang tieng Viçt và tieng nuâc ngoai deu co hiçu lirc 
pháp l thu nhau. Truôrng hqp cO sij khác nhau ye ni dung giIta biên bàn bang 
tiêng Vit và bang tiêng nuâc ngoài thI ni dung trong biên bàn bang tiêng Vit 
ducc áp d%lng. 

4. Nghj quyt, Biên bàn h9p Dai  hi dng cô dông, phii hic danh sách cô dông 
dang k dtr hçp kern chC k ciia cô dông, vAn bàn iiy quyên tham dir hQp, tat Ca các tài 
lieu dinh kern Bién bàn (nêu cO) và tài lieu cO lien quan kern theo thông báo m&i h9p 
phãi ducic cong bô thông tin theo quy djnh pháp lut ye cong bô thông tin trên thj 
tnthng chirng khoan và phãi duçic luu giU ti trii sâ chmnh cüa Tng cong ty. 

Diu 24. Yêu cu hüy bô Nghj quyt cüa D?i  hi ding Co dông 

Trong thi hn 90 ngày k tir ngày nhn duqc nghj quy& hoc biên bàn h9 
Dai hi dOng Co dong hoc biên bàn ket qua kim phiêu lay kiên Dai  hi dông cO 
dOng, c dông hoc nhóm cô dOng quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 115 Lust  Doanh 
nghip cO quyen yeu cau TOa an hoc Tr9ng tài xem xét, hiiy bO nghj quyêt hoc 
mt phân ni dung nghj quyêt Dai  hi dong cO dOng trong các trueing hcip sau day: 

1. TrInh tsr, thu tiic triu tp h9p và ra quyt djnh ciia Di hi dng c dong 
vi pham nghiêm trçng quy djnh ciia Luât Doanh nghip và Diêu 1 T6ng cong ty, 
trfr tnrOng hçip quy djnh tai  khoãn4 Dieu 21 Diêu l nay. 

2. Ni dung nghj quyt vi pham pháp lust  hoc Diu l nay. 
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VII. HO! BONG QUAN TRI 

Biéu 25. ITng cfr, d cir thành viên Hi doug quãn trj 

1. Tnr?ng hçip dã xác djnh dirçic rng cCr viên Hôi dông quân trj, Tng cong 
ty phài cong bô thông tin lien quan den các frng cCr viên tôi thiêu 10 ngày trlsâc 
ngày khai mic hçp Di hi dOng cô dOng trên trang thông tin din tCr cüa Tong cong 
ty dé cO dong có the tim hiêu ye các 1mg cr viên nay tri.rOc khi bO phiêu, ing cr 
viên Hi dông quãn trj phãi có cam két bang van bàn ye tInh trung th?c, chInh xác 
cüa các thông tin cá nhân duqc cOng bô và phái cam kêt thrc hin nhim v11 mt 
cách trung thirc, can trong và vi Içci ich cao nhât cUa Tong cOng ty nêu duçic bâu lam 
thành viên Hi dông quân tn. Thông tin lien quan den 1rng ccr viên Hi dông quân 
tr disçic cong bô bao gôm: 

a) HQ ten, ngày, tháng, nãm sinh; 

b) TrInh dt chuyen môn; 

c) Qua trinh cong tác; 

d) Các chirc danh quãn l khác (bao gm Ca chrc danh Hi dng quán trj 
ca cOng ty khác); 

d) Lm ich Co lien quan tâi Tng cong ty và các ben có lien quan cüa Tong 
cOng ty; 

e) Các thông tin khác (nu cô); 

g) Tng cong ty phài có trách nhim cong b thông tin v các cOng ty ma 
rng cCr viên dang näm gui ch(ic vi thành viên Hi dông quãn trl,  các ch(rc danh 

quãn 1 khác và các lçri Ich CO lien quan ti cOng ty cUa rng Cu viên Hi dông quân 
trj (neu co). 

2. Ngoi trir các cam kt cOa riengcO dông chiên Iuçic trong cáctài lieu giao 
djch, cO dông hoc nhOm cô dông CO quyên biêu quyet cO quyên gp sO quyên biêu 
quyet cüa trng ng.thi l?i  vâi nhau dê dé ctr các frng viên Hi dông quàn tn. Co dông 
hoc nhOm cô dOng nàm gi& tr 5 % den duOi 10% tOng so cô phân có quyên biêu 
quyét duçic dê ccr mt (01) frng viên; ti 10%dên dirài 30% di.rgc dê ccr tôi da hai 
(02) ung viên; tr 30% den duài 40% duc dê ccr tôi da ba (03) ing viên; tir 40% 
den dual 50% di.rqc dê ccr tOi da bôn (04) ung viên; tir 50% den di.rài 60 % di.rçrc dé 
ccr tôi da nãm (05) frng viên, tcr 60% den chrài 70% dirqc dê ccr tôi da sáu (06) trng 
vién, tr 70% den duài 80% duc dê cfr tOi da bay (07) 1rng vien; và tr 80% den 
duâi 90% duc dê cii tOi da tam (08) iing vién. 

3. Trueing hçp s lucing ting cii viên Hi dng quàn tr thông qua dê 
ci.rvà iing cii vn khOng dü so h.rçng can thiCt theo quy djnh t?i  khoãn 5 
Dieu 11 5 Lut Doanh nghitp, Hi dông quân trj thiong nhim giOi thiu 
them iing cii yiên hoc to ch(rc dê cii theo quy djnh t?i  Diéu l TOng cOng 
ty, QUy che ni b ye quãn tn TOng cong ty và Quy chê hot dng cüa 
Hi dOng quãn trl.  Vic Hi dông quãn trj throng nhim gkri thiu them 
(mg cii vién phái di.rcrc cong bO rO rang tnrâc khi Di hOi  dong cO dông 
biêu quyet bâu thânh yien I-Iôi dong quãn tn theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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4. Thành viên Hi dng quán tn phãi dap 1rng các tiêu chuãn và diu kin 
theo quy djnh t?i  khoân 1, khoan 2 Diêu 155 Lut doanh nghip, Pháp lust bâo hiêm 
và Diêu l Tong cong ty. 

Diu 26. Thành phân và nhiém k)' cüa thành viên Hi dông quail tr 

1. S krçmg thành viên Hi dng quãn trj là [07] nguii. 

2. Nhim kS'  cüa thành viên Hi ding quãn lij không qua 05 nAm và có th 
diiçvc bâu 1i vài so nhim kS'  không han  chê. Mt Ca nhân clii dirçic bâu lam thành 
viên dc 1p Hi dong quãn trj cüa Tong cOng ty không qua 02 nhim kt  lien tic. 
Trithng hçip tat Ca thành viên Hi dôngquân trj cüng két thác nhim kS'  thI các 
thành viên dO tiêp tl?c  là thành viên Hi dOng quãn trj cho den khi cO thành viên mài 
&rçYc bâu thay the Va tiêp quán cong vic. 

3. C câu thành viên Hi dng quãn trj nhu sau: 

Co cu Hi dng quãn trj cüa Tong cong ty phãi dam bâo tOi thiu 1/3 tng 
so thành viên Hi dOng quãn trj là thành viên không diêu hành. Tong cOng ty hmn 
ché tôi da thành viên Hi dông quãn trj kiêm nhim chrc danh diêu hành cüa Tong 
cOng ty dê dam bão tinh dc 1p cüa Hi dOng quãn trj. 

S thãnh vien dôc ip Hi dng quán tn dam bão quy dlnh  cüa pháp lut hin hành 
và diêu kin thirc té cüa Tong cOng ty. 

4. Thành viên Hi dng quán tn không cOn tii cách thành viên Hi dng 
quãn trj trong tnr&ng hcp sau: 

a. Dai  hi dng c dông min nhim, bãi nhim, thay th theo quy dnh ti 
Diêu 160 Lust Doanh nghip. 

b. Thành viên do dai  din cho pháp nhân, khi pháp nhân không cOn tu cách 
pháp nhãn hoc thôi cir lam dai  din cho pháp nhân do; 

c. Các tru?Yng hçrp khác theo quy djnh cüa Pháp Iut và Diêu l nay 

5. Vic b nhim thành viên Hi dng quán trj phãi dirçic cOng b thông tin 
theo quy djnh pháp lut ye cOng bO thông tin trên thj tru?mg chtrng khoán. 

6. Thãnh viên Hi dng quân trj khOng nht thit phãi là c dOng cüa Tng 
cOng ty. 

Oiêu 27. Quyn hn và nghia vu cüa Hi dông quãn trj 

I. Hi dng quân trj là co quan quán l TOng cOng ty, cO toàn quyên nhân 
danh Tong cOng ty dé quyet djnh, thirc hin quyên và nghia vi cüa Tong cOng ty, 
trlr các quyên và nghia vii thuc thâm quyén cüa Dai  hi dOng cô dOng. 

2. Quyn va nghia vu ccia Hi dng quãn trj do lut pháp, Diêu l Tong 
cong ty và Dai  hi dOng cO dOng quy djnh. Ci the, Hi dOng quãn tn cO nhUng 
juyên hn và nghia vi sau: 

a) Quyt djnh chin hrqc, k hoach phát trin trung hn và k hooch kinh 
doanh hang närn cüa Tong cong ty; 
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b) Kin nghj loai c6 phn và tng s C6 phn di.rccc quyn chào ban cüa tirng 

c) Quyt djnh ban c6 ph.n chtra ban trong phtm vi s C6 ph.n duçic quyn 
chào ban cüa tirng loai; quyêt djnh huy dng them von theo hInh thCrc khác; 

d) Quyt djnh giá ban c6 phn và trái phiu cüa T6ng côlig ty; 

d) Quyt djnh mua 1i c6 ph.n theo quy dinh ti khoãn 1 và khoãn 2 Diu 
133 Lut Doanh nghip; 

e) Quyt dlnh  phixmig an du tu va dr an du tu trong thãrn quyn Va giâi 
hn theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

g) Quyt djnh giái pháp phát trin thj tning, tip thi và cong ngh; 

h) Thông qua hçip d6ng mua, ban, vay, cho vay và hçip d6ng, giao djch khác 
có giá trj tr [35%] tong giá frj tài san tth len duçic ghi trong báo cáo tài chInh gán 
nhât cüa TOng cOng ty, và hçip dOng, giao djch thuc thâm quyên quyêt djnh cüa 
Dai hi dOng cô dông theo quy djnh ti diem d khoãn 2 Diêu 138, khoãn 1 và khoãn 
3 Diéu 167 Lut Doanh nghip; 

i) Bu, min nhim, bAi nhim Chü tjch HOi  d6ng quãn trj; b6 nhim, min 
nhim, k két hcp dông, chain dirt hçip dOng dôi vâi Tong giãm dôc va ngu?ii quãn 
l quan trQng khác do Diêu l Tong cOng ty quy djnh; quyêt djnh tiên lung, thu 
lao, thi.nng va ku Ich khác cüa nhUng ngithi quãn l do; cà nguui dai  din theo ày 
quyên tham gia Hi dOng thành viên hoc Dai  hi dOng cO dOng u cong ty khac, 
quyêt djnh müc thu lao và quyên lçui khác cüa nhitng ngtr&i dO; 

k) Giám sat, chi do T6ng giám d6c va ngu6i quãn 1' khác trong diu hành 
cOng vic kinh doanh hang ngày cüa Tong cong ty; 

1) Quy& djnh ca cAu t6 chUc, quy ch quán l nOi  b cüa T6ng cOng ty, 
quyét dinh thành 1p cOng ty con, chi nhánh, van phOng dai  din và vic gOp von, 
mua cO phãn cUa doanh nghip khác; 

m) Duyt chi.rcung trInh, nOi  dung tài lieu phiic vii hp Di hi d6ng C6 
dOng, triu tp hQp Di hOi  dông cô dông hoäc lay kiên dê Di hi dông cO dOng 
thông qua nghj quyêt; 

n) Trmnh báo cáo tài chInh hng nãm dä duçic kiêrn toán len Di hôi d6ng 
C6 dông; 

o) KiEn nghj mCrc c6 tüc duqc trá; quyt djnh thyi hn và thU tiic trã C6 tirc 
hoc xfr l 10 phát sinh trong qua trInh kinh doanh; 

p) Kin nghj vic t6 chIrc l?i,  giãi th T6ng cong ty; yêu cu phá san T6ng 
côngty; 

q) Quyt djnh ban hành Quy ch hot dng Hi d6ng quãn trj, Quy ch nOi 
b ye quãn frj Tong cong ty sau khi &rqc Dai  hi dong cô dOng thông qua; quyêt 
djnh ban hânh Quy ché hot dung cUa Uy ban kim toán trirc thuOc Hi dOng quãn 
trj, Quy chê ye cong bô thông tin cUa Tong cOng ty; 

25 



TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

s) Quyn và nghia vi4z khác theo quy djnh cüa Luât Doanh nghip, Lust 
Chirng khoán, quy dinh khác cüa pháp lut va Diêu l Tong cong ty. 

3. Hi dng quan tn phãi báo cáo Dai hi dng c6 dOn két qua hot dng 
cüa H(i dông quan tn theo quy djnh ti Diêu 280 Ngh djnh sO 155/2020/ND- CP 
ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh phü quy dinh chi tiêt thi hành mt s6 diu 
cUa Lust  Chimg khoán. 

Diu 28. Thñ lao, thirOng và lçn ich khác cüa thành viên Hi ding quãn hj 

1. Tng cong ty có quyn trâ thu lao, thu&ng cho thành viên Hi dng quãn 
tn theo két qua và hiu qua kinh doanh. 

2. Thành vién Hôi dng quãn fri dtrçic huông thi lao cOng vic và thuâng. 

Thu lao cOng vic duqc tInh theo s ngày cong cn thit hoàn thành nhiiii 
vi cüa thãnh viên Hi dOng quãn fri và m(rc thu lao mi ngày. H)i dông quãn tn dir 
tInh mirc thu lao cho trng thành viên theo nguyen tAc nhât tn. Tong müc thu lao va 
thu?rng cUa HOi  dOng quãn tn do Dai  hi dOng cô dOng quyêt djnh ti cuOc  h9p 
thuing niên. 

3. ThU lao cUa tfrng thành viên Hi ctng quãn trj duçic tInh vào chi phi kinh 
doanh cUa Tong cong ty theo quy djnh cUa pháp lust  ye thuê thu nhp doanh nghip, 
duçc the hin thãnh miic riêng trong báo cáo tài chInh hang näm ciia Tong cOng ty 
và phãi báo cáo Di hi dOng cô dông ti cuc hQp thu?ing nién. 

4. Thãnh viên Hi ctng quãn trj nm gut chrc vi diu hành hoc thành viên 
Hi dOng quãn trj lam vic ti các tiêu ban cüa HOi  dông quãn trj hoAc thc hin 
nhCtng cong vic khác ngoài pham vi nhim vi thông thuing cüa mt thành vien 
Hi dOng quãn trj, Co the duc trà them thu lao duài dung mt khoãn tiên cOng trç)n 
gOi theo trng lan, luong, hoa hOng, phân trAm lçii nhun hoc duâi hInh thrc khac 
theo quyêt djnh cUa Hi dOng quãn tn. 

5. Thành viên Hi dông quãn tn cO quyn duçic thanh toán tht ca các chi phi 
di 1i, An, a và cac khoãn chi phI hçip l khác ma hQ dã phãi chi trã khi thirc hin 
trách nhim thành viên Hi dOng quán trj cüa mInh, bao gôm Ca các chi phi phát 
sinh trong vic tâi tham d%r các cuc hQp Dai  hi dOng c dông, Hi dông quãn trj 
hoc các tiêu ban cUa Hi dông quãn trj. 

6. Thành viên Hi dng quãn fri  cO th duçic Tng cong ty mua báo him 
trách nhim sau khi cO sir chap thun cüa Di hOi  dông cô dOng. Báo hiêm nay 
khOng bao gôm bão hiêm cho nhttng trách nhim cüa thành viên Hi dOng quãn frj 
lien quan den vic vi phm pháp lut va Diêu l Tong cong ty. 

Diu 29. Chü tich Hi dng quãn trj 

1. Chü tjch HOi  dng quãn frj do Hi dng quán trj bu. rnin nhiim bâi 
nhim trong so các thành viên HOi  dOng quãn trj. 

2. Chü tjch Hi dng quãn frj khOng duçrc kiêm Tng giam d6c. 

3. ChU tjch HOi  ctng quãn trj cO quyM và nghTa vii sau day: 

a) Lp chucing trInh, k hoach hot dng cüa Hi dng quãn trj: 
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b) Chun bj chuing trInh, ni dung, tãi 1iu phiic vi cuc hçp; triu tp, chü 
trI và lam chü tQa cuc h9p Hi dong quãn trj; 

c) T ch(rc vic thông qua nghj quyEt, quyt djnh cüa Hi dng quán trj; 

d) Giám sat qua trInh t chirc th%rc hiên các nghj quyt, quy& dnh cüa HOi 
dông quân trj; 

d) Chü tQa cuc hçp Dai hôi dng c dông; 

e) Quyn và nghia vii khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu l 
Tong cong ty. 

4. Tm?ng hqp Chü tjch Hi dng quãn tr CO &m tir chic hoc bj rnin 
nhim, bãi nhim, Hi dông quãn trl phãi bâu ngix?i thay the trong th?yi hn [10 
ngày] kê tr ngày nhn &in tü chtrc hoc bj min nhim, bãi nhirn. 

5. Trir&ng hçip Chü tjch Hi dng quãn tn vng mt hoc khOng th thrc 
hin duçic nhim vii cüa mInh thI phâi üy quyên bang van ban cho mt thành viên 
khác thirc hin quyên vã nghTa vii cüa Chü tich  Hi dong quã.n trj. Tnthng hqp 
không cO ngu1i duoc üy quyên hoc Chü tich Hi dông quãn tn chêt, mat tIch, bj 
tam giam, dang chap hành hInh pht tU, dang chap hành bin pháp xcr l hành chInh 
t?i c sâ cal nghin bat buc, c sâ giáo diic bat buc, trOn khOi ni ci.r trü. bj han 
chê hoAc mat nãng lrc hành vi dan sir, CO khó khan trong nhn thic, lam chü hành 
vi, bi TOa an cam dam nhim chrc vii, cam hành nghê hoc lam cong vic nhât djnh 
thi các thành viên cOn lai bâu mt ngui trong sO các thânh viên gi chirc Chü tjch 
Hi dông quán trj theo nguyen täc da sO thành viên cOn li tan thành cho den khi cO 
quyêt djnh mài cüa Hi dong quãn trj. 

Diu 30. Cuc hp cüa Hi dông quãn trL 

1. Chü tch Hôi dng quãn trj thrçic bAu trong cuôc hop dAu tiên cüa Hi dng 
quãn tn trong th?ii hn 07 ngày lam vic kê ti ngày két thüc bâu ci:r Hi dông quãn 
trl dO. Cuc hp nay do thãnh viên cO sO phiêu bâu cao nhât hoAc t' l phiêu bâu 
cao nhât triu tp va chü tn. Tnithng hcip nhiêu hcm nit thành viên cO so phiêu 
bãu hoc t 1 phiêu bâu cao nhât và ngang nhau thI các thành viên bâu theo nguyen 
täc da so dê chn 01 ngithi trong so h triu tp hp Hi dong quãn trj. 

2. Hi dng quán trl phâi hp It nhAt mi qu 01 lAn và có th hp bAt 
thung. 

3. ChU tjch Hi dng quàn trj triu tp hop Hi dông quân trj trong tnthng 
hqp sau dày: 

a) CO d nghj cüa thành viên dc 1p Hi dng quãn trj; 

b) CO d nghj cüa Tng giám dc hoc It nhAt 05 ngu&i quãn l khác; 

c) Co d nghj cüa It nhAt 02 thành viên Hi dông quãn trj; 

d) Các tnthng hp khác (nu cO). 

4. D nghj quy djnh t?i  khoàn 3 Diu nay phãi thrc 1p thành van bàn, trong 
dO nêu rO muc dIch, van dê can thào lun và quyêt djnh thuc thârn quyên cüa Hi 
dng quàn trj. 
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5. Chü tjch Hi dng quãn frj phãi triu tp hQp HOi  dng quãn tn trong thii 
han 07 ngày lam vic kê tir ngày nhn duçvc dê nghj quy djnh tai  khoãn 3 Diêu nay. 
Trung hcip không triu tp h9p Hi dOng quãn trj theo dê nghj thI Chà tjch Hi 
dông quãn trj phâi chju trách nhim ye nhftng thit hai  xây ra dôi vài Tong cong ty; 
nguii dê nghj Co quyên thay the ChU tjch Hi dOng quãn tn triu tp hQp Hi dông 
quãntrj. 

6. Chü tjch Hi ding quãn trj hoc ngithi triu tp h9p Hi dông quãn trj 
phãi gui thông báo miii hQp châm nhât là [03 ngày] lam vic triI& ngày h9p. Thông 
báo miii hQp phãi xác djnh ciii the thii gian và dja diem hQp, chucmg trInh, các van 
dé thão lun và quyét djnh. Thông báo miii h9p phài kern theo tài lieu sü ding ti 
cuc hcp và phiêu biêu quyêt cüa thành viên. 

Thông báo man hp Hi dng quãn trj cO th gui bng giAy m?yi, din 
thoi, fax, phucmg tin din tCr hoc phucing thirc khác do Diêu 1 Tong cong ty quy 
djnh và bão dam den duçic dja chi lien lac cüa tirng thành viên HOi  dOng quan trj 
duqc dAng k tai  Tong cong ty. 

7. Cuc hQp Hôi dng quãn trj duçc tin hành khi cO tr 3/4 tang s6 thành 
viên trâ len d I1Qp. Tniing hçip cuc hQp duçic triu tp theo quy djnh tai  khoãn 
nay không dü so thành viên dir h9p theo quy djnh thI duçvc triu tp lan thu hai 
trong thanihn [07 ngay] kê ttr ngày di,r djnh hQp Ian thr nhat. Trix&ng hcip nay, cuc 
hçp duçic lien hành néu có hm mt nüa so thãnh viên Hi dông quãn fri dir h9p. 

8. Thành viêñ Hi d&ig quan fri duçcc coi là tham dir và biu quyt tai  cuc 
h9p trong truanng hcp sau day: 

a) Tham dr và biu quyt trrc tip tai  cuc hçp; 

b) Uy quyn cho nguani khãc dn d hçp và biu quyt theo quy djrih tai 
khoãn 11 Diêu nay; 

c) Tham dir va biu quyt thông qua hi nghj trirc tuyn, bO phiu din tCr 
hoc hInh thurc din ti:r khác; 

- d) Gui phiu bMu quyt dn cuc h9p thông qua thu, fax, th.r din tur; 

d) Gui phiu biu quyt b.ng phucrng tin khác theo quy djnh trong Diu 1 
TOng cong ty. 

9. Tnx&ng hcip gui phiu biu quyEt dn cuOc hQp thông qua thtr, phiEu biu 
quyet phài dimg trong phong bI dan kin và phãi duqc chuyén den Chü tjch HOi  dOng 
quãn trj chm nhât là 01 gian tnxàc khi khai mac.  Phiêu biêu quyêt chi duqc ma 
truâc sir churng kiên cüa tat cã nhftng nguani d? hop. 

10. Thành vien phãi tharn dir dy dü các cuOc hp Hi dng quãn trj. Thành 
vién duçic Uy quyen cho nguani khác dtr h9p Va biêu quyêt neu di.rqc cia so thânh viên 
HOi dOng quãn trj chap thun. 

11. Thành vién HOi  dng quãn frj trirc tip hoc gián tip duçic hirâng lqi tfr 
mQt hçip dng hoc giao djch cia duxçic k kt hoc dang dr kiên k két vài Tng 
cOng ty và bit là mInh CO lçri Ich trong dO, s phái cong khai bàn chit, ni dung cüa 
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quyn lth do trong cuc h9p ma Hi dng quàn trj lan dâu tiên xem xét vn d k 

kt hcip dng hoc giao djch nay. Hoc thành viên nay có th cong khai diu dO t?i 
cuc hçp dAu tiên cüa Hi dng quàn trj duçc t chirc sau khi thành vién nay bit 
ring mInh có lçii Ich hoc së cO Ioi Ich trong giao djch hoc hçp dng nêu trên. 

12. Hi dng quàn trj thông qua các nghj quy& và ra quyêt djnh trên c sâ 
kin tan thành cOa da s thành vién Hi dng quàn tr dir hp tan thành. Truimg hqp 

s phiu tan thành và phãn d6i ngang bang nhau, phiu biêu quyet cüa Chü tich  së 
là phiu quyêt dlnh. 

13. Nghj quyt theo hInh thi.rc ly kin bAng van bàn dixçic thông qua trén 
c sà kiên tan thành cüa da so thành viên Hi dông quãn trj cO quyên biêu quyêt. 
Nghj quyêt nay có hiu 1rc và giá trj nhi.r ngh quyêt duçc thông qua tai  cuc hop. 

14. Chü tjch Hi dng quàn trj cO trách nhim gri biên bàn hp Hi dng 
quãn trj tâi các thành viên và biên bàn do là bang chfrng xác thirc ye Cong vic dã 
duyc tiên hành trong cuc hop trr khi cO kiên phãn dôi ye ni dung biên bàn 
trong thi h?n  mixi (10) ngày kê tir ngày g1ri. Biên bàn hp Hi dông quãn trj &rc 
ip bang tiêng Vit và có the ip bang tiêng Anh. Biên bàn phãi cO chU k cüa chü 
tQa và ngu&i ghi biên bàn. 

Diêu 31. Các tiu ban thuc Hi dng quãn tr 

1. Hi dng quán trj cO th thành 1p tiu bai' trrc thuc d phi trách v 
chInh sách phát triên, nhân sir, krng thu&ng, kiêrn toán ni b, quân 1 rüi ro. So 
ltrçing thành viên cüa tiêu ban do Ui dông quán trj quyêt djnh có tôi thiêu là [03 
ngisiij bao gOm thành vién cüa Ht5i dong quân trj vã thành viên ben ngoãi. [Cãc 
thành viên dc 1p Hi dông quãn trj/thành viên Hi dông quãn trj không diéu hành 
nên chiêm da so trong tiêu ban và mOt  trong so các thanh viên nay duc bO nhim 
lam Truàng tiêu ban theo quyêt djnh cüa Hi dOng quàn trj.] Hot dng cüa tiêu ban 
phâi tuân thu theo quy djnh cUa Hi dOng quàn trj. Nghj quyêt cüa tiêu bn chi CO 
hiu 1irc khi cO da so thành viên tham dr và biêu quyêt thông qua ti cuc hp cüa 
tiêu ban. 

2. Vic thrc thi quyt djnh cUa Hi dng quàn trj, hoc cüa tiu ban trrc 
thuc Hi dOng quãn trj phài phñ hqp vài các quy dnh pháp 1ut hin hành và quy 
djnh t?i  Diêu l TOng cong ty, Quy chê ni b ye quãn trj Tong cong ty. 

Diu 32. Ngu'ôi phi trách quãn trj Tong cong ty 
1. Hi dng quãn trj cüa Tng cong ty phài b nhirn It nhAt 01 ngu&i phii 

trách quãn trj TOng cong ty dê h tr cong tác quãn trj Tong cOng ty t?i  doanh 
nghip. Ngi.räi phii trách quán trj Tong cong ty cO the kiêin nhim lam Thu k 
Tong cOng ty theo quy djnh t?i  khoàn 5 Diêu 156 Lut Doanh nghip. 

2. Ngu&i phi trách quãn trj Tng cOng ty không duc dông thi lam vic 
cho to ch(rc kiêm toán duçc chap thun dang thirc hin kiêm toán các báo cáo tài 
chInh cüa Tong cong ty. 

3. Ngui phi trách quàn trj Tng cOng ty có quyn yà nghTa vi sau: 
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a. Tr vn Hi dng quân trj trong vic t chirc hçp Di hi dng c, dông 
theo quy djnh và cac cong vic lien quan gifla Tong cong ty và cô dông; 

b. ChuAn b các cuc h9p HOi  Mng quân trj và Di hi dng c dông theo 
yêu câu cüa HOi  dông quán trj; 

c. Tr vAn v thu tllc cUa các cuôc hop; 
d. Tham drcác cuc hQp; 
e. Tr vAn thu tic 1p  các nghj quyt cüa Hi dong quãn trj phü hqp vài quy 

djnh cüa pháp lut; 
f. Cung cAp các thông tin tài chInh, bàn sao biên bàn hop Hi dng quãn trj 

và các thông tin khác cho thành viên cüa Hi dong quãn trj; 

g. Giám sat và báo cáo I-Ii dng quãn trj v hot dng cong b6 thông tin cüa 
Tong cong ty. 

h. Là dAn m6i lien 1c vth các ben có quyn lçii lien quan; 
i. Báo mat thông tin theo các quy djnh cüa pháp luât và Diêu l Tong cOng ty; 
k. Các quyn Va nghia vi khác theo quy dlnh  cUa pháp Iut và Diu 1 Tng 

cong ty. 
VIII. TONG GIAM DOc DIEU HANH VA NGIXO1 DIEU HANH IGIAc 

Diêu 33. To ch(rc b may quãn 1 

He thng quãn l cüa Tong cong ty phãi dam báo bô may quãn Iy chu trách 
nhim truâc Hi dOng quãn trj va chju s1r giám sat, chi dao  cUa Hi dông quán trj 
trong cong vic kinh doanh hang ngày cüa Tong cong ty. Tong cong ty cO Tong 
giám doe, các PhO Tong giárn dOe, Ké toán tnthng và các çhirc danh quán l khác 
do Hi dông quãn trj bô nhiin. Vic bô nhim mien nhim, bãi nhim các chtrc 
danh nêu trên phái dircic thông qua bang nghj quyêt, quyêt djnh cüa Hi dong quãn trj. 

Diêu 34. NgirOi diêu hành Tong cOng ty 

1. Ngu?ii diu hành Tng cOng ty bao gm Tong giám dôc, Phó Tong giám 
dôc, Ké toán truâng. 

2. Theo d nghj cüa Tng giám dc và duçic six chap thun cüa Hi dng 
quán trj, Tong cong ty thrqc tuyên dicing ngi.thi diêu hành khác vâi sO hrqng và tiêu 
chuán phü hp vài c cAu và quy ché quãn l cña Tong cOng ty do Hi dOng quàn 
trj quy djnh. Ngithi dieu hành doanh nghip phái cO trách nhim de ho tr TOng 
cOng ty dat  dirqc cac rnvc tiêu dê ra trong hot dng và to chic. 

3. Tng giárn dc ducic trã kring và thixàng. Tiên hwng và thirâng cüa TOng 
giám doe do Hi dOng quãn trj quyet djnh. 

4. Tin krng cUa ngithi diu hành dixçic tInh vào chi phi kinh doanh cüa 
Tong cOng ty theo quy dnh cüa pháp 1ut ye thuê thu nhp doanh nghip, duc the 
hién thành mic riêng trong báo cáo tài chInh hang nAm cUa Tong cOng ty và phãi 
báo cáo Di hi dOng cO dOng t?i  cuc h9p thu?ing nién. 
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Diu 35. Bô nhim, min nhim, nhim vi vã quyén hin cüa Tong 
giám dc 

1. Hi dng quân trj b nhim 01 thành viên Hi dông quãn tn hoäc thuê 
ngtthi khác lam Tong giám dôc. 

2. Tng giám dc là ngil&i diu hành cong vic kinh doanh hang ngày cüa 
lông cong ty; chju sr giám sat cüa HOi  dOng quãn trj; chju trách nhim tnrâc Hi 
dông quân trj và truàc pháp lut ye vic thizc hin quyên, nghia viii diiçic giao. 

3.Nhim k' cüa Tng giãm dc không qua 05 näm và có the duqc b nhim 
lai vài sO nhiëm k' không han  chê. Tong giám dôc phãi dáp rng các tiêu chuân, 
diêu kiin theo quy djnh cUa pháp luât và Diêu 1 Tong cong ty. 

4. Tng giám d& có các quyn và nghia vi sau: 

a) Quyt dinh các vAn d lien quan dn cong vic kinh doanh hng ngày cüa 
Tong cOng ty ma khOng thuc thâm quyên cüa Hi dong quãn trj; 

b) T chrc thtrc hiên các nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quãn tr; 

c) T chirc thirc hin k hoach kinh doanh và phiing an dâu tu cüa Tng 
cong ty; 

d) Kin nghj phtring an co cAn t chCrc, quy ch quãn 1 ni b cüa Tong 
cong ty; 

d) B nhim, min nhim, bäi nhim các chüc danh quán 1 trong Tong cOng 
ty, trr các chirc danh thuc thâm quyên cüa Hi dong quãn trj; 

e) Quyt djnh tin ltrcing va lçri Ich khác di vâi ngithi lao dng trong Tng 
cOng ty, kê Ca ngu&i quãn 1 thuc thâm quyên bô nhim cüa TOng giám dôc; 

g) Tuyén dicing lao dng; 

h) Kin nghj phrning an trã c ttrc hoc xtr l l trong kinh doanh; 

i) Quyn và nghTa vi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. Diu 1 Tng cOng 
ty và nghj quyêt, quyêt djnh cüa Hi dông quãn tn. 

5. Hi dng quãn trj cO th bãi nhim Tng giárn dc diu hành khi Co da s 

thành viên Hi dng quãn trj cO quyn biu quyt tan thành và b nhim mt T6ng 
giám dc diEu hành mài thay thL 

IX. UY BAN KIEM TOAN TRIXC THUQC HO! BONG QUAN TRI 

Biêu 36. U'ng cfr, d cfr thành viên Uy ban kiêm toán 

1. Chü tjch Uy ban kim toán và các thành viên khäc cüa Uy ban kim toán 
do Hi dong quãn trj dê ccr và khOng phâi là ngri dieu hành Tong cong ty. 

2. Vic b nhim Chü tjch Uy ban kim toán và các thãnh viên khác trong 
Uy ban kiem toán phâi diiçic Hi dOng quân trj thông qua ti cuc hçp Hi dong 
quãn trj. 
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Diu 37. Thành phn Uy ban kim toán 

1. Uy ban kim toán Co tü 02 thành viên tth len. Chü tjch Uy ban kim toán 
phãi là thành vién dc 1p Hi dông quán tn. Các thành viên khác cüa Uy ban kim 
toán phãi là các thãnh vién Hi dông quán trj không diêu hành. 

2. Thành viên Uy ban kim toán phãi cO kién thirc v k to&n,  kim toán, CO 

hiêu biêt chung ye pháp 1ut và hot dng cüa lông cong ty và khOng thuc các 
tnirng hcip sau: 

a) Lam vic trong b phn k toán, tài chInh cüa Tang cong ty; 

b) Là thânh viên hay nhãn viên cüat chirc kim toán duc chAp thun thrc 
hin kiêm toán các báo cáo tài chInh cüa Tong cong ty trong 03 näm lien truàc do. 

3. Chü tjch Uy ban kim toán phãi có bang t& nghip dai  hQc tr& len thuc 
mt trong các chuyên ngãnh kinh t& tài chInh, k toán, kim toán, lust, quãn trj kinh 
doanh. 

Diu 38. Quyn và nghTa vu cüa Uy ban kiêm toaD 

Uy ban kim toán CO các quyn, nghTa v11 theo quy djnh ti Diu 161 Lut 
Doanh nghip, Diêu l lông cOng ty và các quyên, nghia vi sau: 

1. Duçic quyn tip cn cac tài 1iu lien quan dn tInh hmnh hot dng cUa 
Tong cOng ty, trao dôi vâi các thành viên Hi dOng quán tn khác, Tang giám dOc, 
Ke toán truOng và can bO quãn l khác d thu thp thông tin phiic viii hoat dng cUa 
Uy ban kim toán. 

2. Co quyn yêu cAu dai  din t chc kim toán duc chAp thun tham dir va 
tra 1&i các van de lien quan báo cáo tài chInh kiêm toán tai  các cuc h9p cüa Uy ban 
kiêm toán. 

3. Sü ding djch v1i Ur vAn pháp lut, k toán hoc các hi vAn khác ben ngoài 
khi can thiêt. 

4. Xây dmg va trInh HOi  dng quân tn các chInh sách phát hin Va quãn l 
rUi ro; dê xuât vài Hi dOng quãn frj các giâi pháp xü 1 rOi ro phát sinh trong hot 
dng cüa lông cong ty. 

5. Lp báo cáo bang van bàn ri dn HOi  dng quãn tn khi phát hin thành 
viên Hi dông quãn tn,  Tng giám dôc và ngtthi quãn 1 khác khOng thijc hin day 
dü trách nhim theo quy djnh tai  Lust Doanh nghip và Diêu l lông cong ty. 

6. Xây dirng Quy ch hoot dOng  cUa U' ban kim toán yà trInh Hi dng 
quãn trj thông qua. 

Diêu 39. Cu(ic  hQp cüa Uy ban kim toán 

1. Uy ban kim toán phâi h9p It nhAt 02 lan trong mt nAm. Biên bàn hQp 
&rçrc 1p chi tiêt, rö rang và phãi duçic liru git day dii. Ngtrii ghi biên bàn và các 
thãnh viên Uy ban kiêm toán tham dii h9p phãi k) ten vao bien bàn cuc hçp. 

2. Uy ban kim toán thông qua quy& djnh b.ng biu quyt t?i  cuc hçp, lAy 
kin bang vAn bàn hoc hInh thrc khác do Quy chê ho?t dng Uy ban kiêm toán 
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quy dinh. M6i thành viên Uy ban kim toán có mt phiu biu quy&. Trr tru1ng 
hqp Quy ché hoat dông Uy ban kim toán Co quy djnh t l khác cao han, quy& 
djnh cUa Uy ban kiêm toán duçvc thông qua néu duçirc da s thãnh vién dir hQp tan 
thành; trImg hcip so phiêu ngang nhau thI quyêt djnh cuôi cüng thuc v phIa cO 
kien cüa Chü tich  Uy ban kiêm toán. 

Diu 40. Báo cáo hot dông cüa thành viên dc lap Hi ding quãn trj 
trong Uy ban kiêmtoán ti cuc hçp Dal hi ding Ca doug thtrông niên 

1. Thành viên dOe  1p  HOi  dang quãn tn trong Uy ban kim toán CO trách 
nhim báo cáo hoat dng tai cuOc h9p Di hOi  dông Co dông thumg niên. 

2. Báo cáo hot dng cUa thành viên dOc  1p  HOi  dng quàn trj trong Uy ban 
kiêm toán ti cuOc h9p Dai hOi dông cô dông thxông niên phài dam bão Co CC nOi 
dung sau: 

a) Thà lao, chi phi hoat dng và các lçii Ich khác cüa Uy ban kim toán va 
timg thành viên Uy ban kiém toán theo quy djnh tai  Lut Doanh nghip và Diêu l 
Tong cong ty; 

b) T6ng kt các cuOc hQp cüa Uy ban kim toán và các két lun, kin nghj 
cüa Uy ban kim toán; 

c) Kt qua giám sat di vâi báo cáo tài chInh. tInh hInh hot dng, tInh hInh 
tài chinh cüa Tong cong ty; 

d) Báo cáo dánh giá v giao djch gifla Tang cong ty, cong ty con, cong ty 
khác do T6ng cong ty nm quyên kiêm soát trên 50% trO len vOn diêu l vâi thành 
viên HOi  dOng quãn trj, Tong giám dOe, ngIii diêu hành khác cUa doanh nghip và 
nhUng nguii CO lien quan cüa dôi ti.rçing dO; giao djch giüa lông cong ty vâi cong 
ty trong dO thành viên HOi  dông quãn trj, Tong giam doe, nguôri diêu hãnh khác cüa 
doanh nghip là thãnh viên sang 1p hoe là ngithi quãn l doanh nghip trong th&i 
gial3 03 nàm gân nhât triiàc th?ri diem giao djch; 

d) K& qua dánh giá v h thang kim soát nOi bO và quãn l rüi ro cüa Tang 
cong ty; 

e) Kt qua giám sat d6i vâi HOi  dang quãn tn, Tong giárn dc và ngithi diu 
hành khác cüa doanh nghip; 

g) Kt qua dánh giá sir phai hçip hoat dng gifla Uy ban kirn toán vài HOi 
dang quãn trj, Tong giám doe và các cô dông; 

h) Các nOi  dung khác (nu cO). 

X. NHIM VIJ CUA THANH VIEN HQI DONG QUAN TRI, TONG 
GLAM oOc DIEU HANH VA CAN BQ QUAN L' KHAC 

Diu 41. Trách nhim cn trçng 

Thành viên HOi  dang quân trj, T6ng giám d6c diu hành và ngtiii diêu hành 
khác CO trách nhim thijc hin các nhim v141 cüa mInh, kê cã nhüng nhim vi vài tu 
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cách thãnh viên các tiu ban cña Hi dng quãn tr, mt cách trung thrc vi lqi Ich 
cao nhât cüa Tong cong ty. 

Diu 42. Trách nhiêm trung thçi'c vã tránh các xung dt ye quyn lçn 

1. Thành viên Hi &ng quãn trj, Tng giárn d& và ngrnñ diu hành khác 
phãi cong khai các lqi Ich CO lien quan theo quy dnh cüa Lut doanh nghip và các 
quy djnh pháp 1ut khac. 

2. Thành viên Hi dong quãn tn, Tng giáin d6c, ngxàri quãn i khác va 
nhüng ngxori CO lien quan cUa cac thãnh viên nay clii duçic sü diing nhIng thông tin 
có dtrçic nh0 chüc vii cüa mInh d phiic vii lqi ich cUa Tong cong ty. 

3. Thãnh viên HOi  dng quãn tn, T6ng giám d6c và ngx&i quan i khác cO 
nghia vi thông báo bAng vAn ban cho Hi dông quãn trj ye các giao djch gifla Tong 
cong ty, cong ty con, cong ty khác do Tang cong ty nAm quyên kiêm soát trén 50% 
trÔ len von diêu 1 vài chInh dOi tucmg dO hoc vài nhing ngu1i cO lien quan cüa 
dOi tilclng do theo quy djnh cüa pháp lust.  Dôi vài các giao djch nêu trén do Di hi 
dong cO dông hoc Hi dông quàn tn chap thun, Tong cong ty phãi thc hin cOng 
bô thông tin ye các nghj quyêt nay theo quy djnh cüa pháp lut chfrng khoán ye 
cong bô thông tin. 

4. Thành viên HOi  dMg quán trj không duqc biM quyt d6i vài giao djch 
mang li lç'i ich cho thãnh viên dO hoc ngu&i cO lien quan cüa thãnh viên do theo 
quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diêu i Tong cong ty. 

5. Thãnh viên Hi dng quãn trj, Tang giam dc, ngithi quãn l khac va 
nh1ng ngui cO lien quan cüa các dôi tuclng nay khOng &rçic sü diing hoc tiêt 1 
cho ngu?ii khác các thông tin ni b dé thijc hin các giao djch cO lien quan. 

6. Giao djch gifla Tng cOng ty vâi mt hoc nhiu thành viên Hi dng 
quãn trj, TOng giám dOc, nguOi diêu hành khac va các cá nhãn, th chrc có lien quan 
den các dôi tiiclng nay khOng bj vO hiu trong cac tnthng hqp sau day: 

a) DM vci giao djch cO giá tn nhO hcm hoc bang [20%] tang giá trj tài sAn 
duvc ghi trong báo cáo tài chinh gân nhât, nhUng ni dung quan trQng cüa hçip dông 
hoc iao djch cüng nhu các rn6i quan h va lçi Ich cUa thành viên Hi dông quAn 
trj, Tong giám doe, ng.thi diêu hAnh khác dA duçic báo cáo Hi dOng quAn trj và 
dirqc Hi dOng quAn trj thông qua bang da sO phiêu tan thành cüa nhUng thành viên 
Hi dOng quAn tn không cO lqi Ich lien quan; 

b) D6i vài giao djch có giá trj lOn han [20%] hoc giao djch dn dn giá tn 
giao djch phát sinh tron vông 12 tháng ke tir ngày thirc hin giao djch dâu tiên 90 
giá tn tr [20%] trâ len tOng giá tn tài sAn duqc ghi trong báo cáo tAi chInh gAn nhât, 
nhitng nOi  dung quan trQng cüa iao djch nay cUng nhumôi quan h và lqi ich cüa 
thAnh viên HOi  dOng quAn trj, Tong giám dOc, nguvi diêu hành khác dA dtrçrc cOng 
b6 cho các cô dong và duçc Dai  hi dông cô dOng thông qua bang phiêu biêti quyêt 
cila cAc cô dOng khOng cO lqi ich lien quan. 
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J3iu 43. Trách nhim v thit hi và bôi thn*ng 

1. Thành viên Hôi dng quân trj, Tang giám d& và nguäi diu hành khác vi 
phm nghia vii, trách nhim trung thrc và can trQng, không hoàn thành nghia vi cüa 
minh phãi chju trãch nhim ye nhng thit hi do hành vi vi phm cüa minh gay ra. 

2. Tng cong ty bi thirng cho nh&ng ngithi dã, dang hoc Co th trâ thành 

mt ben lien quan trong các vu khiu nai,  kiin, khâi ti (bao gtm các vi vic dan 

sir, hành chInh và không phài là các vi kién do Tong cong ty là ngr&i khài kin) 

nu ngi.r?ii dO dã hoc dang là thành viên Hi dng quãn trl,  Tng giám dc, ngiri 

diu hành khác, nhân viên hoc di din duqc Tng cong ty y quyn dA hoAc dang 

thirc hin nhim V%i theo üy quyn cüa Tng cong ty, hành dng trung thirc, c.n 

trQng vi lçii Ich cüa Tng cong ty trén c sâ tuân thñ lut pháp và không cO bAng 

chCrng xác nhn rAng ngui do dà vi phrn trách nhim cüa rninh. 

3. Chi phi bi thi.r&ng baogrn các chi phi phát sinh (k cã phi thuê lut su), 
chi phi phán quyêt, các khoân tiên pht, các khoãn phãi thanh toán phát sinh trong 
thirc tê hoäc dsçc coi là rn1rc hçip 1 khi giâi quyêt nhitng vii vic nay trong khuôn 
kho lut pháp cho phép. Tong cong ty có the mua bâo hiêrn cho nhUng ngri dO dé 
tránh nhUng trách nhim bOi thuong nêu trén. 

XI. QUYEN DIEU TRA sO SACH VA HO S0 TONG CONG TY 

Diu 44. Quyn tra cfru s sách và h s0 

1. C dong ph6 thông có quyn tra ciru s sách và h si, c11 th nhis sau: 

a) C dong phô thông cO quyn xem xét, tra c1ru vá trIch hic thông tin v ten 
và dja chi lien lc trong danh sách cO dông CO quyên biêu quyêt; yêu cau stra dOi 
thông tin không chinh xác cüa rnInh; xern xét, tra cüu, trIch 1c hoc sao chip Diéu 
l Tong cong ty, bién bàn hQp Di hi dông cô dông yà nghj quyêt Di hi dông cô 
dông; 

b) Co dông hoc nhóm cO dOng sâ hchi ttr [05%] tong so cô phân phô thông 
tr& len cO quyen xem xét, tra cru, trIch hi so bien bàn và ngh quyêt, quyet djnh 
cüa Hi dông quàn trj, báo cáo tãi chinh giüa nAm và hang nãm, hp dông, giao 
djch phãi thông qua Hi dông quãn trj và tài 1iu khác, trr tài lieu lien quan den bi 
mt thucrng mi, bI mt kinh doanh cüa Tong cong ty. 

2. Tnr&ng hcp d?i  din thrçic Uy quyn cüa ct dOng và nhóm c dOng yêu 
cau tra ciu so sách và ho s thj phãi kern theo giây Uy quyen cüa cO dOng và nhóm 
cO dOng ma ngui do di din hoc bàn sao cOng chng cüa giây üy quyen nay. 

3. Thãnh vién Hti dng quàn trj, T6ng giárn dc diu hành và can b quãn 1' 
khác CO quyên kiêm tra so däng k cOdong cüa Tong cOng ty, danh sách cô dOng và 
nhttng so sách và hO sci khác cüa lông cOng ty vi nhctng niiic dIch lien quan tâi 
chirc v11 cüa rnInh vài dieu kin các thông tin nay phãi duçic bâo mat. 

4. Tng cOng ty phái luu git Diu l nay và nhüng ban süa dôi b sung Diu 
l, Giay ch(rng nhn däng k doanh nghip, các quy ché, các tài lieu chrng rninh 
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quyên s hUu tãi san, nghj quyêt Di hi dng c dông và Hi dng quãn trj, biên 
bàn hçp Dai hOi dong cô dông và Hi dông quãn trj, các báo cáo cüa Hi dng quãn 
trj, báo cáo tài chInh närn, so sách kê toán và cac tài lieu khác theo quy djnh cüa 
pháp lut ti tri1 sâ chInh hoc mt ncci khác vài diêu kin là các cô dông vá ci quan 
dàng k kinh doanh drçxc thông báo ye dja diem h.ru tr các tài lieu nay. 

5. Diu l Tang cong ty phãi dtrqc cong b trên website cüa Tng cong ty. 

xii. CONG NHAN VIEN VA CONG DOAN 

Olén 45. Cong nhân viên và cong doãn 

1. Tng giárn doe diêu hành phãi 1p k hoch dê Hi dông quãn trj thông 
qua các van dê lien quan den vic tuyén ding, cho n.ri lao dng thôi vic, hrang, 
bâo hiêm xä hi, phüc lçi, khen thuàng và k lut dôi vâi ngtrii lao dng và ng11i 
diéu hành doanh nghip. 

2. Tng giám d6c diu hành phãi !p k hoch d Hi dng quãn trj thông 
qua các van dê lien quan den quan h cüa Tong cOng ty vâi cac to chc cong doàn 
theo cac chuân m?c,  thông l và chInh sách quãn l tot nhât, nhng thông l va 
chinh sách quy dnh ti Diêu l nay, các quy chê cüa Tong cOng ty và quy djnh pháp 
luât hin hành. 

XIII. PHAN PHOI LQI NHUi?N 

Diêu 46. Phãn phôi 19i nhuãn 

1. Di hi dng ci dOng quyt djnh mirc chi trã c tirc và hInh thrc chi trã c 
t1rc hang näm tr lqi nhun duqc gi l?i cüa Tong cong ty. 

2. Tng cong ty không thanh toán lãi cho khoán tin trã Co tirc hay khoãn 
tiên chi trã lien quan tài rnt loai cô phiêu. 

3. Hi dng quàn trj có th d nghj Di hi dng c dOng thông qua vic 
thanh toán toàn b hoc mt phan cô tüc bang cô phiêu và Hi dông quãn trj là c 
quan thrc thi nghj quyét nay. 

4. Truông hçip c trc hay nhtrng khoãn tién khác lien quan tài mt loi Co 
phiêu dixac chi trá bang tien mat, Tong cong ty phài chi trã bang tiên dOng Vit 
Nam. Vic chi trà có the thc hin trre tiêp hoc thông qua các ngân hang trên c 
sâ các thông tin chi tiêt ye tài khoán ngân hang do cô dOng cung cap. Trir&ng hçTp 
TOng cong ty dã chuyên khoàn theo dung cáe thông tin chi tiêt ye ngân hang do cô 
dông cung cap ma cô dOng dO khOng nhn duc tiên, Tong cong ty khOng phãi chju 
trách nhirn ye khoàn tién TOng cOng ty dà chuyên cho cO dOng nay. Vic thanh 
toán cO tirc dOi yàj các cO phiêu niêm yet/dang k giao djch ti Sâ giao djch chirng 
khoán cO the duqc tien hành thông qua cOng ty chrng khoán hoc Tong Cong ty liru 
k yà bü trr chng khoán Vit Nam. 

5. Can ci Lut Doanh nghip, Lut Chüng khoán, Hi dng quãn trj thông 
qua nghj quyêt, quyêt djnh xác djnh mt ngày cii the dê chOt danh sách cO dông. 
Can ci theo ngày do, nhrng ngu&i dang k)7 vài tu each cô dOng hoc ngxi sâ hthi 
các chirng khoán khác duqc quyên nhn c tirc bang tiên mt hoc cô phiêu, nhn 
thông báo hoc tài lieu khác. 
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6. Các vAn d khác lien quaii dn phân phôi igi nhun &rçic thirc hin theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

XIV. TA! KIIOAN NGAN HANG, QUS D1! TRIJ, NAM TA! CHiNH 
VA H THÔNG ICE TOAN 

Diu 47. Tài khoãn ngân hang 

1. Tng cong ty s ma tài khoãn t?i  các ngân hang Vit Nam hoc t?i  các 
ngãn hang nuâc ngoài ducic phép hoat dng ti Vit Nam. 

2. Theo sir chAp thun truàc cira ca quan có thm quyn, trong trir&ng hçp 
cAn thi&, T6ng cong ty có th mô tài khoãn ngân hang ntràc ngoài theo các quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

3. T6ng cong ty s tin hành tAt ca các khoãn thanh toán và giao djch k 
toán thông qua các tài khoãn tin Vit Nam hoc ngoi t ti các ngãn hang ma 
Tng cong ty ma tài khoãn. 

DiAn 48. Nám tài chInh 
Näm tài khóa ciia Tang cong ty bat dAu tr ngày dAu tiên ciia thang mt (01) 

hang näm và kt thüc vào ngày thir 31 cüa tháng 12 cüng näm. 

DiAn 49. Chê d k toán 
1. Ch d k toán T6ng cong ty sir dmg là ch d k toán doanh nghip 

hoc ch d k toán dc thu ducic cd quan có thAm quyn ban hành, chAp thun. 
2. Tng cOng ty 1p s sách k toán bAng ting Vit và liru giü h sa k toán 

theo quy djnh pháp lut v k toán và pháp lust  lien quan. N1ng h sa nay phái 
chInh xác, cp nht, cO h thng và phãi dü d chirng minh và giãi trinh cac giao 
djch cüa Tng cong ty. 

3. Tng cOng ty sir ding dng Vit Nam lam don vj tin t dàng trong k toán. 
XV. BAO CÁO TA! CH!IH, BAO CÁO THUNG NIEN VA TRACH 

NHIM CONG BO THONG TIN 
Diu 50. Báo cáo tài chmnh näm, ban niên và qu 
1. T6ng cong ty phài 1p báo cáo tài chinh nAm và báo cáo tãi chInh nam phái 

duqc kim toán theo quy djnh cüa pháp 1ut. Tng cong ty cong b6 báo cáo tài 
chInh näm dä duçrc kim toán theo quy djnh cira pháp lust  v cong b6 thông tin trén 
thj frung chirng khoán và np cho Co quan nhà nuàc có thAm quyn. 

2. Báo cáo tài chInh nAm phái bao gm dy dir các báo cáo, phii hic, thuy& 
minh theo quy djnh pháp lust v k toãn doanh nghip. Báo cáo tài chInh nãm phâi 
phãn ánh mt each trung th%re và khách quan tInh hmnh hoot dng cira Tng cong ty. 

3. Tng cong ty phãi 1p và cOng b6 các báo cáo tãi chInh ban niên dA soát 
xét và báo cáo tài chInh qu theo quy djnh pháp Iut v cong b thông tin trên thj 
truâng chimg khoán và np cho co quan nhà nuâc có thm quyu. 
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Diêu 51. Báo cáo thtrông niên 
Tng cong ty phãi 1p và cOng b Báo cáo thxng niên theo các quy djnh cüa 

pháp 1ut v ching khoán và thj tnl&ng chng khoán. 
XVI. KIEM TOAN TONG CONG TV 
Diêu 52. Kiêm toán 
1. D?i  hi dng c dOng chi dnh mt cOng ty kim toán dc 1p hoc thông 

qua danh sách các cOng ty kim toán dOc  1p và ñy quyén cho Hi dng quãn trj 
quyt djnh 1ra ch9n môt trong s các dn vj nay tin hành kim toán báo cáo tài 
chInh cüa Tng cOng ty cho näm tài chInh tip theo dra trên nhüng diu khoân và 
diu kiin thOa thuân vài Hi dng quán tn. 

2. Báo cáo kim toán dôc lap duçic dInh kern báo cáo tài chInh nAm cüa 
Tong cOng ty. 

3. Kim toán viên thrc hin vic kim toán Tng cOng ty së thrçc phép tham 
dir mçi cuc hçp Dai  hi dng cô dông vâ duqc quyn nhn các thông báo và các 
thông tin khác lien quan dn Di hi dng c dông ma các c dông duqc quyên 
nhn và drçic phát biu kin ti di hi v cac vn d CO lien quan dn kim toán. 

XVII. DAU CUA DOANH NGHIEP 
Diêu 53. Du cüa doanh nghip 
1. Du bao gm dAu duçic lam tai  cci sâ khc dAu hoác dAu diiii hInh thrc 

chft k3 s theo quy djnh cüa pháp lut v giao dlch  din t1r. 
2. Hi dng quãn trj quyt djnh 1oi du, s krçmg, hInh thirc và ni dung 

dAu cüa Tng cOng ty, cOng ty, chi nhánh. vAn phOng di din cüa Tong cOng ty 
(nêu co). 

3. Hi dng quán trj, Tng giárn dc diu hành sCr dung và quãn 1 con dAu 
theo quy djnh cüa pháp Iut hin hành. 

XVIII. GIAI THE TONG CONG TY 
Diêu 54. Giãi the Tong cong ty 
1. Tng cOng ty có th bj giái th trong nhUng trueing hçp sau: 
a. Khi két thüc thi hn hoat dng cüa Tng cong ty, k cã sau khi dA gia h?n; 

b. Toà an tuyên b Tong cOng ty phá san theo quy djnh cüa pháp lut hin hành; 

c. Bi thu hi Giy chtrng nhn dang k doanh nghip, trr tru?mg hçip Lut 

Quãn l thu Co quy dnh khác; 

d. Các tnrng hqp khác do pháp lust  quy djnh. 
2. Vic giái th Tong cong ty tnrâc thai hn (ké Ca thai hn dA gia han) do 

Di hi dông cO dOng quyêt djnh, Hi dong quàn trj thirc hin. Quyet djnh giãi the 
nay phãi thông báo hay xin chap thun cüa cci quan có thãm quyên (nêu bAt buc) 

theo quy djnh. 
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Diu 55. Gia hn hot dng 
1. Hi dng quãn trj triu tp Dai hi dng c dông It nht bay (07) tháng 

tniâc khi kt thüc th&i han hoat dng d c6 dông có th biu quyt v vic gia hn 
hot dng cüa Tng cong ty theo d nghj cüa Hi dng quãn trl. 

2. Thii han hoat dng së &rçic gia han  them khi Co tr 65% trâ len tng s6 
phiu bu cüa các c dông Co quyn biu quyt cO mt trrc tip hoc thông qua di 
din dirçc üy quyn cO mt tai  Di hi dng c dông thông qua. 

Diêu 56. Thanh l 
1. Ti thiu sáu (06) tháng tnrâc khi kt thUc th&i han  hot dng cüa Tng 

cong ty hoc sau khi có mt quyt djnh giãi th Tng cong ty, Hi dng quãn trj 
phãi thành 1p Ban thanh l gm ba (03) thành viên. Hal (02) thành viên do Di hi 
dng c dông chi djnh vã mt (01) thành 'iên do Hi dng quãn trj chi djnh tCr môt 
cong ty kim toán dc 1p. Ban thanh l s chun bj các quy ch hoat dng cüa 
mInh. Các thành viên cüa Ban thanh l cO th duçic lra ch9n trong so nhân viên 
Tng cOng ty hoäc chuyên gia dc lip.  TAt ca các chi phi lien quan dn thanh l së 
di.rçic Tong cong ty uu tiên thanh toán truàc các khoãn nçi khác cüa Tng cOng ty. 

2. Ban thanh l có trách nhim báo cáo cho c quan dang k kinh doanh v 
ngày thành 1p vã ngày bat dâu hoat dng. K tr thi dim dO, Ban thanh 1' se thay 
mt Tng cong ty trong tat cã các cong vic lien quan dn thanh 1 Tng cong ty 
triràc Toà an và các ci quan hành chInh. 

3. Tiên thu ducic tt'r vic thanh l se duçic thanh toán theo thu tir sau: 
a. Các chi phi thanh 1; 
b. Các khoán nç lirong, trq cAp thOi vic, báo him xâ hi vã cac quyn li kha 

cüa ngtr&i lao dng theo thOa ithc lao dng tp th và hcip dng lao &ng da k kit; 

c. Nçithué; 

d. Các khoán nq khác cüa Tng cOng ty; 
S du con lai sau khi dã thanh toán tAt cã các khoân nçi tir miic (a) dn (d) 

trên day së duc phân chia cho các c dOng. Các c phAn ru dãi sê i.ru tiên thanh 

toán tnràc. 
XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NO! BQ 
Diu 57. Giãi quyêt tranh chAp ni b 
1. Tniing hçip phát sinh tranh chAp hay khiêu CO lien quan tài hoat dng 

cüa Tong cong ty hay ti quyn cüa các c dOng phát sinh ttr Diêu l hay ttr bAt cur 
quyên hoäc nghia vu do Lut Doanh nghip hay các 1ut khác hoc các quy djnh 

hành chInh quy djnh, giUa: 

a. Co dong vâi lông cong ty; 

b. Co dông vâi Hi dong quân trj, Tong giám doe diêu hành hay can b 

quan l cao cap. 
Các ben lien quan cO gang giái quyêt tranh chAp do thông qua thung Iirçing 

và hoà giãi. Trtr trung hçip tranh chAp lien quan tài Hi dng quãn trj hoc Chü 
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tjch Hi dng quãn trj, Chü tjch HOi  dng quãn tn chii tn vic giãi quy& tranh chAp 
va yêu cAu tirng ben trinh bay các thông tin lien quan dn tranh chAp trong vOng [15 
ngày] lam vic k t ngày tranh chAp phát sinh. Ththng hcp tranh chAp lien quan 
tci HOi  dng quãn trj hay Chü tjch Hi dng quãn trj, bAt dr ben nào cOng có th 
yeu cu chi dinh mt chuyên gia dc 1p lam trung gian hOa giài cho qua trmnh giãi 
quy& tranh chAp. 

2. Trueing hçrp không dat  duve quyt djnh hoà giãi trong vOng [06 tu&n] 
tir khi bAt dAu qua trInh hoà giài hoAc nu quyt djnh cUa trung gian hoà 
giãi khong duçic các ben chAp nhn, mt ben cO th thra tranh chAp do ra 
Tr9ng tài hoc TOa an. 

3. Các ben s tr chju chi phi cia mmnh cO lien quan tài thU ti11c thumg luçmg 
và hoà giài. Các chi phi cUa Toà an s do Toà phán quyt ben nào phài chju. 

XX. BO SUNG vA SIYA oOi rnEu LE 
Diéu 58. Diu I Tng cong ty 
1. Vic sira dM, b6 sung Diu l nay phái dtrçic Dai  hi dMg C6 dong xem 

xét, quy& djnh. 
2. Trueing hcip pháp lust  cO quy djnh lien quan dn hoat dng cUa T6ng 

cong ty chua duçic d cp trong ban Diu l nay hoc trueing hçip có quy djnh pháp 
lust mâi khác vài diu khoân trong Diu l nay thI ap ding nhOng quy djnh dO d 
diu cbinh hoat dng cUa T6ng cong ty. 

XXI. HIU LVC  THI HANH 

Diu 59. Ngày hiu hrc 
1. Bàn Diu l nay g6m XXI Miic, 59 diu ducic Dai hOi d6ng c6 dông 

T6ng cong ty c6 phn báo him Petrolimex nhAt tn thông qua ngày 19 tháng 04 nAm 
2021 và cOng chAp thun hiu lirc toàn vAn cUa Diu l nay. 

2. Diu 1 duçic Ip thành 10 bàn, có giá tn nhu nhau và phãi duqc luu gitt 
tai trii sei chInh cUa T6ng cOng ty. 

3. Diu 1 nay là duy nhAt và chInh thirc cUa T6ng cong ty. 
4. Các bàn sao hoc trIch liic Diu 1 T6ng cong ty có giá trj khi cO chü 

k cUa ChO tjch Hi d6ng quân trj hoc t6i thiu 1/2 t6ng s6 thãnh viên Hi d6ng 
quãn trj. 

Ha N5i, ngày 19 tháng 04 nám 2021 
CHU TICH L QUA TR! 
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