CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)
Số: 04/2016/CBTT-BMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI
Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ N I.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
2. Mã chứng khoán: BMJ
3.
4.

ch t
ở chính: Số
T nh B nh Dương.

p T n Th nh

iện thoại: 06 0 3688 126

ã An B nh Huyện Phú Giáo

Fax: 0650 3688 125

5. Người thực hiện công bố thông tin: V Th nh T i Chức v : Tổng giám đốc
6.

ch : Số 60
H
M t T nh B nh Dương

n Cống Phường Tương B nh Hiệp Th nh phố Th D u

7. iện thoại: 06 0 3688 126 – 0913 975 656
Fax: 0650 3688 125
8. Loại thông tin công bố: h 72h Yêu c u Bất thường
nh kỳ
Nội dung công bố thông tin: CBTT về việc họp ại h i đ ng cổ đông thường niên
n m 0 6 v đường dẫn đến t i liệu họp ại h i đ ng cổ đông.
Thông tin n y đã được công bố t ên trang thông tin điện tử c Công ty m c “Qu n hệ
cổ đông” v o ng y 30/3 0 6 tại đường dẫn http://www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter.
Chúng tôi xin c m kết các thông tin công bố t ên đ y l đúng ự thật v ho n to n
ch u t ách nhiệm t ước pháp luật về n i dung các thông tin đã công bố /.

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2016/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ
chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 như sau:
Tên chứng khoán

: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex

Mã chứng khoán

: BMJ

Loại chứng khoán

: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá

: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 25/03/2016
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Thời gian: 08h00’ ngày 15/04/2016
Địa điểm: Tầng 21 - Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, TP
Thủ Dầu Một, Bình Dương
Nội dung:
Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015, kế hoạch & phương hướng hoạt động năm 2016;
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2015;
Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015;
Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng trên website: www.becamexbmj.com.vn từ ngày 31/03/2016.
Để Đại hội được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua ĐT: 0650.3688.126
(gặp Minh Loan), Fax: 0650.3688.125 hoặc email đến địa chỉ: becamexbmc@yahoo.com.vn. Thời
gian đăng ký từ ngày 31/03/2016 đến ngày 14/04/2016.
Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời họp, bản chính giấy CMND/Hộ
chiếu. Nếu tham dự theo ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (được gửi
kèm theo thư mời họp và đăng trên website), bản photo CMND/Hộ chiếu của cổ đông và bản
chính CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.
Cổ đông có thể sử dụng thông báo này như thư mời họp.
Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX (BMC)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NGÀY 15/04/2016

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:..................................................................
Số cổ phần sỡ hữu:..................................................cổ phần
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:..................................................................

DỰ THẢO

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:
Ông: Võ Thành Tài
Ông: Lâm Văn Bình
Ông: Phạm Thành Sơn

Chức vụ: TV HĐQT - Tổng giám đốc.
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
Qua một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản
Becamex, thay mặt Ban Tổng giám đốc tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:
I.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Doanh thu và lợi nhuận:
Trong năm 2015, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chính là
khai thác và mua bán đá các loại.
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Becamex BMC đạt được như sau:
Thực hiện
năm 2014

Kế hoạch
năm 2015

Thực hiện
năm 2015

Tổng doanh thu

63.989.160.171

77.859.011.712

50.080.826.930

Tổng lợi nhuận trước
thuế

8.010.311.818

9.337.700.412

10.319.407.456

Lợi nhuận sau thuế

6.237.630.425

7.669.959.788

7.923.675.411

Chỉ tiêu

Lợi nhuận sau thuế và cổ tức giai đoạn năm 2013 - 2015.
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2. Nộp ngân sách nhà nước:
Công ty đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước đúng theo quy định, cụ thể:
ĐVT: đồng
Thực hiện
năm 2015

Chỉ tiêu

Stt
1

Thuế GTGT

1.606.753.155

2

Thuế tài nguyên

2.703.219.616

3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.887.059.679

4

Thuế thu nhập cá nhân

5

Các loại thuế khác

132.307.745
3.285.080.185

Tổng cộng

9.614.420.380

3. Hoạt động tổ chức phòng ban, nhân sự:
Trong năm 2015 Công ty đã tiến hành xây dựng lại cơ cấu tổ chức các phòng ban phù
hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, phân công tách bạch rõ ràng nhiệm vụ quyền
hạn cụ thể cho mỗi Phó Tổng giám đốc để mỗi Phó Tổng giám đốc tập trung nâng cao khả
năng quản lý của mình.
Công ty đã thực hiện tuyển dụng những cán bộ có chuyên môn phù hợp với vị trí
công việc và có những chính sách để khuyến khích, thu hút họ yên tâm công tác, đáp ứng
được yêu cầu phát triển lâu dài của Công ty.

4. Hoạt động chăm lo đời sống CBCNV:
Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và BCH công đoàn thường xuyên quan tâm đến đời
sống vật chất, tinh thần của người lao động như: tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ CBCNV
gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tặng quà, động viên khen thưởng các cháu thiếu
nhi, có chính sách lương, thưởng kịp thời, linh hoạt để CBCNV an tâm công tác. Tổng số lao
động trong công ty tính đến ngày 31/12/2015 là 76 người.
Mức lương bình quân đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng; tăng 1,2 triệu đồng so với năm
2014.
Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp.
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, duy trì việc cấp phát bồi dưỡng độc
hại bằng hiện vật cho CBCNV hàng tháng.

5. Công tác xã hội, hoạt động đoàn thể:
Để cùng chia sẻ một phần khó khăn chung với cộng đồng, Công ty đã thực hiện một
số hoạt động như: Tặng quà cho các gia đình khó khăn và các hộ dân sống gần khu mỏ nhân
dịp Tết Nguyên Đán, ủng hộ đá xây dựng cho các công trình công cộng của địa phương, ủng
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hộ quỹ người nghèo, tích cực tham gia, đóng góp các hoạt động từ thiện, hoạt động phong
trào vì cộng đồng do huyện, xã tổ chức.
Hiện Công ty có 11 đảng viên, hoạt động tại chi bộ Công ty Cổ phần Bê tông
Becamex. Tham gia sinh hoạt và xây dựng chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững
mạnh nhiều năm liền.
Tổ chức công đoàn thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho
người lao động, góp phần ổn định tư tưởng của CBCNV.

6. Công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ
Năm 2015, Công ty đã tách Ban ATVSLĐ-PCCN thành 2 ban khác nhau là: Ban
ATLĐ-VSCN, Ban PCCC. Mỗi ban với mỗi nguồn nhân lực, chức năng nhiệm vụ khác
nhau sẽ thực hiện hiệu quả hơn công tác an toàn trong lao động, phòng cháy chữa cháy
trong địa bàn Công ty.
Trang bị đầy đủ BHLĐ theo quy định và bắt buộc phải sử dụng khi vào làm việc.
Các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã được kiểm định
đúng theo quy định.
Trong môi trường khai thác phải sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với khối lượng lớn,
Công ty đặc biệt chú ý tới việc quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo đúng quy
định. Ngoài những cán bộ có chuyên môn, công ty thường xuyên cử công nhân kỹ thuật đi
đào tạo về kỹ thuật nổ mìn nhằm đảm bảo đúng quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp.
Trong năm 2015, Công ty không xảy ra sự cố nào về an toàn lao động, an ninh trật tự
và cháy nổ.

7. Công tác bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản
Công ty thành lập và duy trì ban bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm túc về công tác
bảo vệ môi trường, tiến hành trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh mỏ, lắp đặt và vận
hành hệ thống phun sương chống bụi, tưới nước giảm bụi đường vào công ty trong mùa
khô. Đồng thời sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai nhiều số nhằm giảm chấn động.
Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường như: xử lý chất thải nguy hại, chất thải
sinh hoạt…. Định kỳ phối hợp cơ quan chức năng đo chấn động, tiếng ồn, nồng độ bụi, thử
mẫu nước thải, nước sinh hoạt theo đúng quy định.
Trong năm, công ty đã triển khai các công tác đo vẽ hiện trạng khai thác, chất lượng
môi trường, giám sát chấn động nổ mìn và lập các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm nộp các
cơ quan chức năng đúng quy định.
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II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
1. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
Thuận lợi:
-

Tiếp tục nhận được sự hỗ trợ to lớn từ lãnh đạo Tổng Công ty, sự chỉ đạo sâu sát của
Hội đồng quản trị và sự đoàn kết nhất trí của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể
CBCNV.

-

Sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở ban ngành có liên quan và địa phương tạo điều kiện
thuận lợi cho công ty hoạt động.

-

Giá thành vận chuyển giảm do giá nhiên liệu trên thị trường giảm.

Khó khăn:
-

Moong khai thác tại mỏ ngày càng xuống sâu và một số diện tích đã hết độ sâu cho
phép dẫn đến chi phí khai thác và vận chuyển tăng cao do cự ly xa và chi phí bốc
tầng phủ nhiều.

-

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đơn vị cùng ngành nghề.

-

Các chi phí thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản…. đều tăng cao theo quy định mới của Nhà nước.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
Căn cứ tình hình thực tế năm 2015, đồng thời dự đoán những khó khăn thuận lợi
trong năm 2016, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản
Becamex đã thống nhất đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội như sau:

Stt

Nội dung

ĐVT

Thực hiện
năm 2015

Kế hoạch
năm 2016

1

Sản xuất đá các loại

Tấn

547.025

663.000

2

Tiêu thụ đá các loại

Tấn

374.729

723.000

3

Tổng doanh thu

Đồng

50.080.826.930

82.640.000.000

3.1 Doanh thu bán hàng và CCDV

Đồng

48.000.633.800

81.820.000.000

3.2 Thu nhập hoạt động tài chính

Đồng

1.209.374.990

260.000.000

3.3 Thu nhập khác

Đồng

870.818.140

560.000.000

Đồng

39.761.419.474

64.546.789.372

4.1 Chi phí giá vốn

Đồng

24.331.322.914

46.910.789.372

4.2 Chi phí khác

Đồng

468.249.042

360.000.000

4.3 Chi phí bán hàng

Đồng

10.233.357.907

12.276.000.000

4

Tổng chi phí

4

Đồng

4.728.489.611

5.000.000.000

Lợi nhuận trước thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện
hành

Đồng

10.319.407.456

18.093.210.628

Đồng

2.043.639.891

3.618.642.126

7

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Đồng

352.092.154

-

7

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

7.923.675.411

14.474.568.502

8

Trích lập các quỹ

Đồng

2.020.537.230

3.691.014.968

9

Lợi nhuận sau khi trích lập

Đồng

5.903.138.181

10.783.553.534

10

Cổ tức dự kiến

12%

≥15%

4.4 Chi phí quản lý doanh nghiệp
5
6

Để đạt được kế hoạch đề ra như trên, trong năm 2016 Ban Tổng giám đốc phải thực
hiện đồng bộ các giải pháp sau:
- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các phòng
ban, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tay nghề của CBCNV, đặc biệt quan tâm
công tác sửa chữa máy móc thiết bị và quản lý vật tư, chi phí đạt hiệu quả.
- Linh hoạt trong chính sách bán hàng, tăng cường công tác tiếp thị, tạo năng lực cạnh
tranh thực sự cho sản phẩm trên thị trường.
- Tiếp tục xin chủ trương thăm dò khai thác mở rộng và xuống sâu.
- Chú trọng hoàn thiện quy trình sản xuất, hiện đại hóa máy móc thiết bị, nâng cao
năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm giá thành và nâng cao năng lực
cạnh tranh.
- Rà soát và xây dựng các quy chế quản lý nội bộ của Công ty trình HĐQT phê duyệt.
- Thực hiện khuyến khích người lao động có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết
thực để tiết kiệm chi phí đồng thời nâng cao hiệu quả trong công việc.
Với truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm, Ban Tổng giám đốc tin
tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch
năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, kính trình Đại hội đồng cổ đông
đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn./.
Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2016
TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét,
quyết định tại Đại hội
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DỰ THẢO

BAN KIỂM SOÁT:
Bà:
Bà:
Bà:

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN
LÝ THỊ BÌNH
NGÔ THỊ MINH LOAN

Chức vụ: Trưởng BKS
Chức vụ: Thành viên BKS
Chức vụ: Thành viên BKS

BAÙO CAÙO CUÛA BAN KIEÅM SOAÙT
VEÀ TÌNH HÌNH VAØ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG TRONG
NAÊM 2015
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính Quy định về quản trị
công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội tình hình và kết quả hoạt động
của BKS trong năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:
1. Hoạt động của Ban kiểm soát:
Với nghĩa vụ và quyền hạn của mình theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công
ty trong năm 2015 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính
như sau:


Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.



Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực
và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành
hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán
và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và
lập báo cáo tài chính.



Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực
của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài
chính hằng năm và 06 tháng của công ty.



Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng
quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
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2. Thù lao của Ban kiểm soát:
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát và tổ thư ký HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế (187.128.913 đồng).
Trong đó, thù lao của BKS là 50.500.000 đồng.
3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:
Từ ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2015 đến ngày 31/03/2016, BKS tổ chức 03 cuộc
họp, cụ thể về các vấn đề sau:


Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2015;



Thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng
đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2015 đã được soát xét bởi Công ty
TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).



Thẩm định Báo cáo tài chính năm của
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015
đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Các phiên họp của Ban kiểm soát có số thành viên tham dự họp đầy đủ và các vấn đề thảo
luận được sự thống nhất cao của các thành viên

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:
1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong năm vừa qua, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết
ĐHĐCĐ và tuân thủ quy định pháp luật.
Trong các cuộc họp HĐQT, các vấn đề được thảo luận đều phù hợp tình hình sản xuất
kinh doanh của Công ty và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ngoài các cuộc họp trực tiếp,
HĐQT thường xuyên trao đổi bằng nhiều hình thức khác để có những chỉ đạo kịp thời nhằm
tháo gỡ một số khó khăn gặp phải trong hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề sau:


Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;



Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp
ĐHĐCĐTN 2015;



Thông qua việc bán cổ phần Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình;



Xây dựng lại cơ cấu tổ chức các phòng ban;



Quyết định thời điểm thời hạn và thủ tục trả cổ tức;
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Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT.



Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2015



Miễn nhiệm, bổ nhiệm các

chức vụ quản lý của Công ty;
HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám
sát hoạt động của Tổng giám đốc
và các cán bộ quản lý khác về

2. Giám sát hoạt động của Tổng giám
đốc và các cán bộ quản lý khác:

nhiều mặt, đảm bảo hoạt động
công bố thông tin thực hiện
đúng quy định pháp luật.

3. Giám sát tình hình hoạt
động và tài chính của Công
ty:
BKS thống nhất với ý kiến
kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm
Toán và Tư Vấn (A&C) về Báo cáo
tài chính của BMJ. Qua các báo cáo
tài chính đã kiểm toán, BKS xem xét
không phát hiện trường hợp bất
thường nào trong hoạt động sản xuất
kinh doanh. Báo cáo thể hiện đầy đủ,
rõ ràng, phản ánh trung thực, hợp lý
tình hình tài chính của công ty.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2015 như sau:

Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ
các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị
quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền,
cụ thể là:


Đã chi trả cổ tức & trích lập các quỹ năm
2014 đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết
HĐQT;



Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông
tin đúng quy định.



Thực hiện bán cổ phần Công ty Cổ phần Đá
ốp lát An Bình theo đúng chỉ đạo của HĐQT.



Triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty phù hợp với giấy
phép kinh doanh và đúng quy định hiện hành.



Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo điều
hành sát sao các cán bộ quản lý, phòng ban
công ty. Đã nỗ lực đảm bảo duy trì ổn định
hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy các
nguồn lực về vốn, tài sản và nguồn lao động
của công ty, quản lý chặt chẽ chi phí, thực
hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chính
sách cho người lao động.

Tổng giám đốc là thành viên HĐQT nên việc
thực thi các nghị quyết của HĐQT luôn được triển
khai nhanh chóng.
Các cán bộ quản lý đã rất nỗ lực trong công
việc điều hành, chỉ đạo phòng ban mình phụ trách có
ĐVT: VNĐ
sự phối hợp chặt chẽ với phòng ban khác trong công
tác chuyên
môn để hoạt động kinh doanh của công
3
ty được thông suốt.

Chỉ tiêu

Stt

1

Tổng doanh thu

2
3

Kế hoạch

Thực hiện

năm 2015

năm 2015

77.859.011.712

50.080.826.930

Tổng lợi nhuận trước thuế

9.337.700.412

10.319.407.456

Lợi nhuận sau thuế TNDN

7.669.959.788

7.923.675.411

Đánh giá điểm tích cực trong kết quả kinh doanh năm 2015:
 Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh
doanh và quản trị chi phí, giá thành sản xuất giảm.
 Lợi nhuận trước thuế & lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã đề ra.
 Đạt được kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng
giám đốc và cổ đông:
BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính
độc lập trong việc thực hiện chức năng giám sát của mình
HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong
việc thu thập thông tin, tài liệu, nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời. BKS
tham dự hầu hết cuộc họp của HĐQT nhằm giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật về tổ
chức cuộc họp HĐQT, đồng thời nắm bắt tình hình trong từng giai đoạn. Từ đó đề xuất
những giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo hoạt động của công ty hiệu quả, mang lại lợi
ích cao nhất cho cổ đông. Các ý kiến đóng góp của BKS đều được HĐQT và Ban Tổng
giám đốc ghi nhận làm cơ sở quan trọng khi ban hành các quyết định điều hành của mình.
Trong năm 2015, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị, văn bản nào từ phía cổ đông
gửi đến công ty.
III. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ:
Năm 2015, được sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự nỗ lực của CBCNV ở mỗi vị trí
công việc, Becamex BMC đã giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đạt được kết
quả đáng khích lệ và đem lại lợi ích cho cổ đông.
Năm 2016, để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, Ban Tổng giám đốc
cần phải:


Xây dựng kế hoạch hạ giá thành, quản lý chi phí và có sự điều chỉnh phù hợp từng
thời điểm theo sự biến động giá thực tế để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng
cao tính cạnh tranh.
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Tăng cường công tác kiểm soát nguyên nhiên vật liệu, nhân công, ca máy phục vụ
sản xuất, công tác sửa chữa máy móc, thiết bị về mặt chi phí cũng như hiệu quả.



Nỗ lực mở rộng cung cấp hàng hóa vào thị trường mới, đa dạng nguồn khách hàng,
nắm bắt cơ hội kinh doanh. Chủ động báo cáo kịp thời những thuận lợi, khó khăn
trong hoạt động kinh doanh, tăng cường khả năng dự báo để có những đề xuất phù
hợp cho HĐQT.



Hoàn thiện quy chế tiền lương hiện hành để phù hợp với các quy định pháp luật hiện
hành, đảm bảo đời sống người lao động, ổn định công ăn việc làm và tăng thu nhập.



Chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật mới ban hành về lĩnh vực doanh nghiệp,
quản trị công ty, kế toán tài chính để nâng cao hơn nữa hoạt động quản trị công ty
đồng thời phục vụ cho việc xây dựng các quy chế quản lý nội bộ đảm bảo công ty
phát triển bền vững và hiệu quả.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh doanh, các nhiệm vụ
ĐHĐCĐ đề ra để thay mặt các cổ đông kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính
của Công ty, giám sát HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
Sau cùng, thay mặt BKS, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe tới Quý
vị cổ đông.
Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015. Kính trình Đại hội đồng cổ đông
xem xét và phê duyệt./.
Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2016
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định
tại Đại hội
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DỰ THẢO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông : Trương Đức Hùng
Bà
: Phạm Thị Sương
Ông : Võ Thành Tài
Ông : Nguyễn Hồng Tuyên
Ông : Nguyễn Xuân Cưỡng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Chức vụ: Phó Chủ tịch TT HĐQT
Chức vụ: Thành viên HĐQT - TGĐ
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Chức vụ: Thành viên HĐQT

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016
Kính thưa quý cổ đông và quý vị đại biểu!
Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng Sản Becamex, tôi xin báo cáo
trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch và phương hướng
năm 2016 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015:
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:
ĐVT: Đồng
Chỉ tiêu
1

Tổng doanh thu

2

Kế hoạch

Thực hiện

năm 2015

năm 2015

77.859.011.712

50.080.826.930

Tổng lợi nhuận trước thuế

9.337.700.412

10.319.407.456

3

Lợi nhuận sau thuế TNDN

7.669.959.788

7.923.675.411
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Cổ tức dự kiến

≥ 10%/VĐL

12%/VĐL

II. Hoạt động, các cuộc họp và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2015
1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:
Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Điều lệ, Quy
chế quản trị qua các hoạt động chính như sau:
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, đưa ra các định hướng triển khai thực
hiện một cách cụ thể, khả thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
1

- Trong năm 2015, HĐQT xây dựng lại cơ c u tổ chức Công ty phù hợp với tình hình
thực tế tại đơn vị, tạo động lực trong việc điều hành và triển khai hiệu quả hoạt động sản
xu t kinh doanh. HĐQT đã có sự thay đổi thành viên HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc
điều hành mới thay thế người tiền nhiệm.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 kịp thời, theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy
định pháp luật.
- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dự báo, phân tích tình hình thị trường.
Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi các v n đề quan trọng của Công ty ngoài các
cuộc họp trực tiếp, từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời và theo dõi sâu sát việc điều hành kinh
doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý được triển khai
một cách hiệu quả trên nhiều mặt.
2. Thù lao của Hội đồng quản trị:
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua tổng thù lao của Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổ thư ký HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế (187.128.913
đồng). Trong đó, thù lao của HĐQT là 114.000.000 đồng.
3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp để thông qua các v n đề thường
niên, đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng nhằm thực hiện kế hoạch Đại hội đồng
cổ đông đã đề ra.
Các cuộc họp tập trung giải quyết một số v n đề chính: thông qua kế hoạch sản xu t
kinh doanh năm 2015; thông qua ngày đăng ký cuối cùng, chương trình, nội dung tài liệu
phục vụ họp ĐHĐCĐTN 2015; thông qua việc bán cổ phần Công ty Cổ phần Đá ốp lát An
Bình; xây dựng lại cơ c u tổ chức các phòng ban; quyết định thời điểm và thủ tục trả cổ
tức; miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc,
các chức vụ quản lý của Công ty.
Cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết có
tính thống nh t cao của các thành viên và đều có sự tham dự của đại diện Ban kiểm soát
với tư cách giám sát viên.

Các nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2015:
TT

Số nghị quyết

Ngày ban
hành

Nội dung

1

01/2015/NQ-HĐQT

31/01/2015

Thôi kiêm nhiệm chức vụ TP. KTTH đối với ông
Lâm Văn Bình, bổ nhiệm chức vụ P. TGĐ phụ
trách phòng KTTH. Miễn nhiệm chức vụ KTT đối
với ông Nguyễn Phạm Văn Khoa, bổ nhiệm ông Lê
Hùng Lam làm KTT. Ch p thuận ông Nguyễn
Phạm Văn Khoa làm TP. KTTH

2

02/2015/NQ-HĐQT

13/02/2015

ớc thực hiện Kế hoạch SXKD 2014 và Kế hoạch
SXKD năm 2015

2

3

03/2015/NQ-HĐQT

26/02/2015

Miễn nhiệm chức vụ TP. KTTH của ông Nguyễn
Phạm Văn Khoa từ ngày 01/3/2015

4

04/2015/NQ-HĐQT

26/02/2015

Ch p thuận cho ông Nguyễn Phạm Văn Khoa
chuyển công tác sang Công ty CP Phát triển Đô Thị

5

05/2015/NQ-HĐQT

09/03/2015

Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2015

6

06/2015/NQ-HĐQT

31/03/2015

Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ
họp ĐHĐCĐTN 2015

7

07/2015/NQ-HĐQT

31/03/2015

Bổ nhiệm ông Lê Hùng Lam làm TP. KTTH từ
ngày 01/4/2015

8

08/2015/NQ-HĐQT

11/06/2015

Thông qua việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần
Đá ốp lát An Bình cho Công ty Cổ phần Bê tông
Becamex kể từ ngày 01/7/2015

9

09/2015/NQ-HĐQT

30/06/2015

Thông qua việc xây dựng cơ c u tổ chức Công ty kể
từ ngày 01/7/2015

10

10/2015/NQ-HĐQT

30/06/2015

Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự kể từ ngày
01/7/2015

11

11/2015/NQ-HĐQT

06/07/2015

Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014

12

12/2015/NQ-HĐQT

30/07/2015

Ch p thuận việc từ nhiệm TVHĐQT của ông V
Đình Đáng và bổ nhiệm ông Võ Thành Tài làm
TVHĐQT từ ngày 01/8/2015

13

13/2015/NQ-HĐQT

03/08/2015

Miễn nhiệm chức vụ KTT của ông Lê Hùng Lam và
bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thạch làm KTT kể từ
ngày 01/8/2015

14

14/2015/NQ-HĐQT

30/10/2015

Miễn nhiệm chức vụ TGĐ của ông V Đình Đáng
từ ngày 01/11/2015

31/10/2015

Miễn nhiệm chức vụ P. TGĐ thường trực và bổ
nhiệm chức vụ TGĐ Công ty kể từ ngày 01/11/2015
đối với ông Võ Thành Tài

15

15/2015/NQ-HĐQT

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
Hội đồng quản trị giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác về những
mặt hoạt động sau:
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản
trị và các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh
để đảm bảo công ty hoạt động an toàn, bền vững.
- Giám sát Tổng giám đốc về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy
định của công ty đại chúng.
- Giám sát Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xu t kinh doanh, giá
thành, giá bán, công nợ.

3

- HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc nắm bắt và luôn tìm
cách mở rộng thị trường.
Tổng giám đốc Công ty hiện là thành viên HĐQT nên việc nắm bắt, triển khai
thực hiện các nghị quyết của HĐQT là r t thuận lợi. Tổng giám đốc và các cán bộ quản
lý đã r t nỗ lực trong công việc, bám sát các chỉ tiêu, định hướng mà Đại hội đồng cổ
đông, HĐQT đề ra. Công tác báo cáo được thực hiện chính xác, kịp thời giúp Hội đồng
quản trị có thể nắm bắt nhanh chóng tình hình Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo, chiến
lược phù hợp và hiệu quả.

Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016:

III.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐVT: Đồng
Stt

Chỉ tiêu

Thực hiện

Kế hoạch

năm 2015

năm 2016

1

Tổng doanh thu

50.080.826.930

82.640.000.000

2

Tổng lợi nhuận trước thuế

10.319.407.456

18.093.210.628

3

Lợi nhuận sau thuế TNDN

7.923.675.411

14.474.568.502

Mục tiêu chi trả cổ tức năm 2016: ≥ 15%/Vốn điều lệ.
Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Khoáng sản Becamex đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện như sau:
- Tiếp tục phát triển ổn định và bền vững lĩnh vực khai thác và mua bán đá các loại
đem lại doanh thu cho Công ty.
- Hoàn thiện và chuẩn hóa các quy chế quản lý nội bộ, quy trình khai thác, sản xu t
của Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành nâng cao năng lực quản lý, thực hành tiết kiệm, quản lý
chặt chẽ chi phí, định mức vật tư đồng thời nâng cao ch t lượng sản phẩm, giảm giá
thành nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu nh t là đội ng nhân viên kỹ
thuật, nhân sự chủ chốt nâng cao khả đáp ứng được sự phát triển của Công ty. Thực hiện
tốt chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Nâng cao công tác dự báo tình hình thị trường trong bối cảnh kinh tế có nhiều
biến động để có những chỉ đạo chủ động, kịp thời, nắm bắt cơ hội đảm bảo hoàn thành
chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Kính thưa Đại hội!
Trong năm 2015, được sự hỗ trợ to lớn từ lãnh đạo Tổng Công ty Becamex và các
đơn vị thành viên trong tập đoàn cùng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều
hành và toàn thể CBCNV đã đem lại kết quả khả quan như trên. Vì vậy, năm 2016, thay
mặt Hội đồng quản trị tôi xin hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm nâng cao giá trị doanh
nghiệp, làm gia tăng lợi nhuận, đem lại cổ tức tối ưu cho các cổ đông và lợi ích cho
người lao động.
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chúc quý cổ đông, quý vị đại biểu luôn mạnh
khỏe, công tác tốt và gặt hái nhiều thắng lợi trong cuộc sống.
Trân trọng kính chào!
-

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết
định tại Đại hội

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2016/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
“V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
và phân phối lợi nhuận năm 2015”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đã được
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 15/04/2015.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kính trình Đại hội đồng
cổ đông:
1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015 đã đƣợc kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm
toán và Tƣ vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính nhƣ sau:
Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính công ty năm 2015:
 Tổng doanh thu:
50.080.826.930 đồng
 Tổng lợi nhuận trước thuế:
10.319.407.456 đồng
 Lợi nhuận sau thuế:
7.923.675.411 đồng
 Lãi cơ bản trên cổ phiếu:
1.083 đồng/cổ phiếu
2. Phƣơng án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:
Lợi nhuận còn lại chƣa phân phối chuyển sang năm 2015:
1.562.661.435 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2015:
7.923.675.411 đồng
Hội đồng quản trị dự kiến phân phối lợi nhuận nhƣ sau:
 Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):
792.367.541 đồng
 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST):
1.188.551.312 đồng
 Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ):
7.200.000.000 đồng
 Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5%/LNST):
39.618.377 đồng
Lợi nhuận còn lại chƣa phân phối chuyển sang năm 2016:
265.799.616 đồng
Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƢƠNG ĐỨC HÙNG

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2016/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
“V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự
báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 18/3/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kính trình Đại hội đồng cổ
đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:





Tổng doanh thu
Tổng lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức dự kiến

82.640.000.000 đồng
18.093.210.628 đồng
14.474.568.502 đồng
≥ 15% /Vốn điều lệ

:
:
:
:

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:
Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội
duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:
 Trích lập quỹ đầu tư phát triển
:
 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi
:
 Tỷ lệ chi trả cổ tức
:
 Trích thưởng Ban điều hành
:

đồng quản trị trình Đại hội phê
10 %/LNST
15 %/LNST
> 15%/Vốn điều lệ
0,5%/LNST

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.
Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2016/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
“V/v: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 15/4/2015.
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là 3% lợi nhuận sau thuế. Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 3% lợi nhuận sau thuế và được chi trả 1 lần sau khi báo cáo
tài chính đã được kiểm toán.
Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành
viên.
Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.
Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2016/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng
cho các công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

Trong năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Ban kiểm
soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 thuộc danh sách các đơn vị kiểm
toán độc lập được UBCKNN cho phép kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 201 cho Công ty Cổ ph n Khoáng s n Became
Kính trình Đại hội em ét, phê chuẩn
Trân trọng!
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2016/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
“V/v: Phê duyệt việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/2015/NQ-HĐQT ngày 30/7/2015.

Hội đồng quản trị đã họp và ban hành nghị quyết chấp thuận việc từ nhiệm chức vụ
thành viên HĐQT của Ông Vũ Đình Đáng kể từ ngày 01/8/2015. Đồng thời bổ nhiệm bổ
sung Ông Võ Thành Tài giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 01/8/2015 đến ngày kết
thúc nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm.
Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm nêu trên.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2016/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
“V/v: HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 15/2015/NQ-HĐQT ngày 30/10/2015.

Hội đồng quản trị đã họp và ban hành nghị quyết chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ
Tổng Giám đốc của ông Vũ Đình Đáng kể từ ngày 01/11/2015. Đồng thời bổ nhiệm ông Võ
Thành Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kể từ ngày
01/11/2015.
Trân trọng báo cáo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2016/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
“V/v: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex”
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng
sản Becamex thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để phù hợp với Luật
Doanh nghiệp năm 2014 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Hội đồng quản trị
đã thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tài liệu đính kèm).
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex và ủy quyền cho
Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định hiện hành.
Kính trình Đại hội.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Thời gian
: 08h00’, Thứ sáu, ngày 15/4/2016
Địa điểm
: Tầng 21, tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
THỜI GIAN

NỘI DUNG

08h00 - 08h40

- Tiếp đón đại biểu, khách mời, Qu Cổ đông đăng k tham dự Đại hội.
i tài li u Đại hội, Phiếu biểu quyết.

08h40 - 08h45

- Tuyên bố l do, giới thi u thành phần tham dự.

08h45 - 08h50

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

08h50 - 09h10

Biểu quyết thông qua:
- Chủ tọa đoàn, Thư k Đại hội, Tổ kiểm phiếu.
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm vi c tại Đại hội.

09h10 - 10h10

- Các báo cáo trình Đại hội:
+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt động
năm 2016.
+ Báo cáo của Ban Tổng iám đốc về hoạt động sản xu t kinh doanh năm 2015 và kế
hoạch sản xu t kinh doanh năm 2016.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2015.
- Các tờ trình trình Đại hội:
+ Tờ trình “Phê duy t báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phân phối
lợi nhuận năm 2015”;
+ Tờ trình “Phê duy t kế hoạch sản xu t kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân
phối lợi nhuận năm 2016”;
+ Tờ trình “Phê duy t thù lao HĐQT, BKS năm 2016”;
+ Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”.
+ Tờ trình “Phê duy t vi c bổ nhi m bổ sung thành viên HĐQT”
+ Tờ trình” Báo cáo về vi c HĐQT bổ nhi m Tổng iám đốc”;
+ Tờ trình “Phê duy t vi c s a đổi, bổ sung Điều l Công ty”;

10h10 - 10h50

Cổ đông thảo luận và phát biểu kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các kiến.

10h50- 10h55

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.

10h55 - 11h05

- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:
+ Báo cáo của HĐQT.
+ Báo cáo của BKS.
+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
+ Các tờ trình nêu trên.

11h05 - 11h25

Thư k đọc Biên bản họp, Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp.

11h25- 11h30

Tuyên bố bế mạc Đại hội.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

DỰ THẢO
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY BMJ

Nhằm cập nhật các quy định mới của Luật Doanh nghiệp (“LDN”) năm 2014 và căn cứ tình thực thực tế trong tổ chức, hoạt động của
Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:
Stt

Nội dung cần
sửa đổi,
bổ sung

Điều lệ hiện hành

Đề xuất sửa đổi, bổ sung

Điều 1. Định nghĩa

Lý do

Điều 1. Định nghĩa

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây
dưới đây sẽ được hiểu như sau:
sẽ được hiểu như sau:
a. “Vốn điều lệ'' có nghĩa là vốn do tất cả a. “Vốn điều lệ'' là tổng giá trị mệnh giá cổ phần
các cổ đông đóng góp và quy định tại
đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành
Điều 5 Điều lệ này.
lập công ty và được quy định tại Điều 5 Điều
lệ này.
b. “Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật
Doanh nghiệp được Quốc Hội thông b.
qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có
hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/07/2006.

“Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật
Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua
ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01/07/2015.

“Pháp luật” là tất cả các văn bản quy d.
phạm pháp luật qui định tại điều 1 Luật
ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ban hành ngày 12/11/1996.

“Pháp luật” là tất cả các văn bản quy phạm
pháp luật qui định tại điều 1 Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày
03/06/2008.

e.

“Cán bộ Quản lý” có nghĩa là Tổng e.
giám đốc điều hành, Phó Tổng giám
đốc điều hành, kế toán trưởng, và các
cán bộ khác được HĐQT chỉ định làm
cán bộ Quản lý của Công ty.

“Người quản lý công ty” là Chủ tịch HĐQT,
thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cá
nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm
quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch
của công ty.

f.

“Những người liên quan”' có nghĩa là f.
bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được
quy định trong Điều 4.17 của Luật
Doanh nghiệp.

“Người có liên quan” là tổ chức, cá nhân có
quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh
nghiệp theo quy định tại Khoản 17 Điều 4
Luật Doanh nghiệp.

g.

“Cổ đông” có nghĩa là mọi thể nhân g.
hay pháp nhân được ghi tên trong Sổ
đăng ký Cổ đông của Công ty với tư
cách là người sở hữu cổ phiếu.

“Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất
một cổ phần của công ty.

d.
1
Định nghĩa

1

Sửa đổi phù hợp với
Điều 4 LDN 2014

2

Phạm vi kinh
doanh và
hoạt động

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến
hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo
quy định của Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh và Bản Điều lệ này phù hợp
với quy định của Pháp luật và thực hiện các
biện pháp thích hợp để đạt được các mục
tiêu của Công ty.

Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất
cả các hoạt động kinh doanh theo quy định Điều
lệ và quy định pháp luật thực hiện các hoạt
động kinh doanh theo quy định của Điều lệ và
quy định của pháp luật.

2. Công ty có thể tiến hành những hoạt động
trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho
phép và được ĐHĐCĐ thông qua.
Chứng nhận cổ Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu
phiếu
5. 5. Nếu một chứng nhận cổ phiếu ghi danh bị
hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất
cắp hoặc bị tiêu huỷ thì một chứng nhận cổ
phiếu mới ghi nhận số cổ phần tương ứng sẽ
được cấp cho người nắm giữ theo đề nghị
của người đó với điều kiện phải xuất trình
giấy tờ chứng minh và thanh toán mọi chi
phí liên quan cho công ty.

3

Sửa đổi phù hợp với
5. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc Khoản 3 Điều 120
bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông được LDN 2014.
công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông
đó.
Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu

Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau:
a. Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư
hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì
phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết
mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty để
tiêu hủy;
b. Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ
việc cấp lại cổ phiếu mới.
Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu
Đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp
cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của
công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng
thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại
hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15
ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công
ty cấp cổ phiếu mới.

2

Sửa đổi phù hợp với
Khoản 1 Điều 7
LDN 2014 về quyền
tự do kinh doanh
của doanh nghiệp
đối với những
ngành, nghề pháp
luật không cấm;
quyền chủ động lựa
chọn ngành, nghề
kinh doanh.

Sửa đổi, bổ sung
2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các phù hợp với Điều
114 LDN 2014. Và
quyền sau:
cập nhật điều khoản
f. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin viện dẫn đúng LDN
trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và 2014.
yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

Điều 11. Quyền của cổ đông phổ thông

4

5

Quyền của cổ
đông

Nghĩa vụ của
cổ đông

Điều 11. Quyền của cổ đông phổ thông

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các
quyền sau:
f. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ
đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách
tham gia vào ĐHĐCĐ và yêu cầu sửa đổi
các thông tin không chính xác;
3. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông 3. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ
nắm giữ từ 05% cổ phần phổ thông trong từ 05% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục
thời gian liên tục ít nhất sáu tháng trở lên có ít nhất sáu tháng trở lên có các quyền sau:
các quyền sau:
b.
b. Yêu cầu HĐQT thực hiện việc triệu tập
b.Yêu cầu HĐQT thực hiện việc triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 114 và Điều 136
ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 79 và Điều Luật Doanh nghiệp;
97 Luật Doanh nghiệp;

Sửa đổi, bổ sung
3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký 3. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần phù hợp với Khoản
1 Điều 115 LDN
mua theo quy định;
cam kết mua.
2014.
Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ
thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ
trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại
cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần
hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định
tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích
liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu
trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã
bị rút và các thiệt hại xảy ra.
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông

Điều 13. ĐHĐCĐ

Điều 13. ĐHĐCĐ

3. HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường
trong các trường hợp sau:

6

Các trường hợp
HĐQT triệu tập c. Khi số thành viên của HĐQT ít hơn số
ĐHĐCĐ bất
thành viên mà Luật pháp quy định hoặc
thường
ít hơn một nửa số thành viên quy định
trong Bản Điều lệ;
e. BKS yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban
3

- Sửa đổi phù hợp
3. HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong với Điểm b Khoản 3
Điều 136 và Điểm a
các trường hợp sau:
Khoản 3 Điều 156
c. Khi số thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát LDN 2014.
(“BKS”) bị giảm quá một phần ba so với quy
định tại Điều lệ này;

kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành
viên HĐQT hoặc bộ máy quản lý cao cấp vi
phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ
theo Điều 119 của Luật Doanh nghiệp
hoặc HĐQT hành động hoặc có ý định hành
động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;
4. Triệu họp ĐHĐCĐ bất thường:
b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp
ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a khoản 4
Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30)
ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế
HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định
khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.

e. BKS yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm
soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên HĐQT
hoặc bộ máy quản lý cao cấp vi phạm nghiêm
trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 của
Luật Doanh nghiệp hoặc HĐQT hành động hoặc
có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn
của mình;

- Cập nhật số điều
khoản viện dẫn cho
phù hợp LDN 2014.

4. Triệu họp ĐHĐCĐ bất thường:

b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp
ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều
13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo,
Ban kiểm soát phải thay thế HĐQT triệu tập họp
c. Trường hợp BKS không triệu tập cuộc ĐHĐCĐ theo quy định khoản 5 Điều 136 Luật
họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm b Doanh nghiệp.
khoản 4 Điều 13, trong thời hạn 30 ngày c. Trường hợp BKS không triệu tập cuộc họp
tiếp theo, cổ đông hoặc một nhóm cổ đông ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều
có yêu cầu nêu tại điểm d khoản 3 Điều 13 13, trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc
này có quyền thay thế HĐQT, BKS triệu tập một nhóm cổ đông có yêu cầu nêu tại điểm d
cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản khoản 3 Điều 13 này có quyền thay thế HĐQT,
6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.
BKS triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định
tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.
Sửa đổi, bổ sung
1. ĐHĐCĐ thường niên có quyền thảo luận 1. ĐHĐCĐ thường niên thảo luận và thông qua các phù hợp với Khoản
2 Điều 136 LDN
và thông qua các vấn đề sau:
vấn đề sau đây:
2014.
a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
7

Quyền và
nhiệm vụ của
ĐHĐCĐ

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ

b. Báo cáo của BKS;

b. Báo cáo tài chính hằng năm;

c. Báo cáo của HĐQT;

c. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt
d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
của Công ty.
d. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của
công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám
đốc hoặc Tổng giám đốc;
đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của
BKS và của từng Kiểm soát viên;
4

e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
2. ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông 2. ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua - Phạm vi giao dịch
qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:
thuộc thẩm quyền
l. Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc bất l. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá quyết định của
kỳ chi nhánh nào hoặc giao dịch mua do trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ĐHĐCĐ đã được
Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của quy định rộng và cụ
thể hơn theo Điểm d
trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty;
Công ty và các chi nhánh của Công ty được 0. Công ty hoặc các chi nhánh nào của Công ty ký Khoản 2 Điều 135
ghi trong báo cáo tài chính (“BCTC”) gần kết hợp đồng với những người được quy định tại LDN 2014: “quyết
định đầu tư hoặc
nhất được kiểm toán;
khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bán số tài sản”. Do
0. Công ty hoặc các chi nhánh nào của Công tương đương hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài đó cập nhật theo
ty ký kết hợp đồng với những người được sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty LDN 2014 để làm rõ
quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm quy định này.
Doanh nghiệp với giá trị tương đương hoặc toán gần nhất;
- Cập nhật số điều
lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty
khoản viện dẫn phù
và các chi nhánh của Công ty được ghi
hợp với LDN 2014.
trong BCTC đã được kiểm toán gần nhất;

8

Số lượng người
đại diện theo
pháp luật

9

Hạn chế của cổ
đông là tổ chức
đối với người
đại diện theo
ủy quyền của
cổ đông tại
ĐHĐCĐ

Không có quy định

Bổ sung điểm s và Khoản 2 Điều 14 về quyền
quyết định số lượng người đại diện theo pháp luật
của Công ty cho ĐHĐCĐ:
s. Quyết định số lượng người đại diện theo pháp
luật của Công ty.

Không có quy định

Bổ sung Khoản 5 vào Điều 15 Điều lệ như sau:
Cập nhật theo quy
định tại Khoản 1
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền
5. Mọi hạn chế của cổ đông là tổ chức đối với Điều 16 LDN 2014.
người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện
các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng tại
ĐHĐCĐ đều không có hiệu lực đối với bên thứ
ba.

5

LDN 2014 cho phép
có hơn 1 người đại
diện theo PL. Việc
bổ sung này nhằm
tạo cơ chế pháp lý
khi có kế hoạch bổ
sung người đại diện
theo PL.

Điều 17. Triệu tập ĐHĐCĐ, Chương
trình họp, và Thông báo họp ĐHĐCĐ
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Thời hạn gửi
thông báo họp
ĐHĐCĐ

3. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất
cả các cổ đông đồng thời công bố trên
phương tiện thông tin của Sở giao dịch
chứng khoán (đối với các công ty niêm yết
hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin
điện tử (website) của công ty. Thông báo
họp ĐHĐCĐ phải được gửi ít nhất mười
lăm (15) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ,
(tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc
chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước
phí hoặc được bỏ vào hòm thư)....

Sửa đổi phù hợp với
Khoản 1 Điều 139
3. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả LDN 2014.
các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện
thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với
các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch),
trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.
Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi ít nhất
mười (10) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ, (tính
từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi
một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ
vào hòm thư)........
Điều 17. Triệu tập ĐHĐCĐ, Chương trình
họp, và Thông báo họp ĐHĐCĐ

Sửa đổi phù hợp với
1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ 1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự Khoản 1 Điều 141
đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có LDN 2014.
số cổ phần có quyền biểu quyết.
quyền biểu quyết.

11

Điều kiện tiến
hành họp
ĐHĐCĐ

12

Chủ tọa các
cuộc họp
ĐHĐCĐ trong
trường hợp
không bầu
được người
làm chủ tọa

Điều 18. Các điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Điều 18. Các điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại
biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể
từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại
hội phải được triệu tập lại trong vòng ba
mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức
ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại
chỉ được tiến hành khi có thành viên tham
dự là các cổ đông và những đại diện được
uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần
thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn
định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập
lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự
định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu
tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham
dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ
quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết.

Sửa đổi phù hợp với
Khoản 2 Điều 141
LDN 2014.

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu
tại ĐHĐCĐ
quyết tại ĐHĐCĐ
4. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do
4. Chủ tịch HĐQT làm chủ toạ các cuộc họp HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt
ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành
Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ
mất khả năng làm việc thì các thành viên làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số;
còn lại bầu một người trong số họ làm chủ trường hợp không bầu được người làm chủ tọa
toạ cuộc họp. Trường hợp không ai trong thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu
6

Sửa đổi phù hợp với
Điểm a Khoản 2
Điều 142 LDN
2014.

số họ có thể làm chủ tọa, thành viên chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao
HĐQT chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều nhất làm chủ tọa cuộc họp;
khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa của
ĐHĐCĐ, và người có phiếu bầu cao nhất
làm chủ toạ cuộc họp.
Sửa đổi, bổ sung
Điều 20. Thông qua quyết định của Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ
phù hợp với Điều
ĐHĐCĐ
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông 144 LDN 2014.
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 02 qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65%
Điều 20, các quyết định của ĐHĐCĐ về tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự
các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi họp tán thành:
có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của
a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt
trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
a. Thông qua báo cáo tài chính năm;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
công ty;
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Tỷ lệ biểu
quyết để thông
qua quyết định
của ĐHĐCĐ

c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
HĐQT và BKS và phê chuẩn việc HĐQT 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được
bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu
2. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành,
đến việc sửa đổi và bổ sung Bản Điều lệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3
loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được Điều này.
chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể 3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban
Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu
hoặc chi nhánh, hoặc giao dịch mua do dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu
công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu
giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc
của Công ty và các chi nhánh của Công BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần
ty tính theo Báo cáo tài chính đã được tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số
kiểm toán gần nhất sẽ được thông qua khi ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT
có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu
cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử
tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số
quyền có mặt tại ĐHĐCĐ, (trong trường thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường
hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất
7

75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông
có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với
trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản).
Thẩm quyền
lấy ý kiến cổ
đông bằng văn
bản để thông
qua nghị quyết
của ĐHĐCĐ

hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu
bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT
hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng
cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ
kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết
quyết định của ĐHĐCĐ
của ĐHĐCĐ
1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản để thông qua quyết định của
ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần
thiết vì lợi ích của công ty;

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ khi xét
thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. Và HĐQT có
thể tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
thông qua các vấn đề sau:
a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công
ty;
b) Định hướng phát triển công ty;

Bổ sung phù hợp
với Khoản 2 Điều
143 LDN 2014, và
thiết lập cơ chế pháp
lý để HĐQT có thể
thực hiện xin ý kiến
cổ đông bằng văn
bản thông qua nghị
quyết ĐHĐCĐ đúng
quy định, phục vụ
cho hoạt động kinh
doanh của Công ty.

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
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d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT
và Ban kiểm soát;
đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị
bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty,
hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ
công ty quy định,
e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
g) Tổ chức lại, giải thể công ty.
h) Các vấn đề khác quy định tại Khoản 2 Điều 14
Điều lệ này.
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2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến,
dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài
liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy
ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài
liệu giải trình phải được gửi bằng phương
thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký
8

2. HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị
quyết của ĐHĐCĐ, các tài liệu giải trình dự thảo
nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền
biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn
phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.

Sửa đổi, bổ sung
phù hợp với Khoản
2 Điều 145 LDN
2014.

của từng cổ đông; HĐQT phải đảm bảo
gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong
một thời gian hợp lý để xem xét biểu
quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15)
ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy
ý kiến.

16
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8. Quyết định được thông qua theo hình
thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải
được số cổ đông đại diện ít nhất 75%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
chấp thuận và có giá trị như quyết định
được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Sửa đổi phù hợp với
8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy
Khoản 4 Điều 144
ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ
LDN 2014 thì
đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như
quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được
công bố trên website của Công ty trong
thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến
các cổ đông trong thời vòng mười lăm
(15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;

6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ Sửa đổi phù hợp với
đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc Khoản 6 Điều 145
kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông LDN 2014.
tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể
thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin
điện tử của công ty;

Điều 22. Biên bản họp ĐHĐCĐ

Điều 22. Biên bản họp ĐHĐCĐ

Người chủ trì ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm tổ
chức lưu trữ các biên bản ĐHĐCĐ. Biên
bản ĐHĐCĐ phải được công bố trên
website của Công ty trong thời hạn hai
mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ
đông trong vòng 15 ngày khi ĐHĐCĐ kết
Biên bản họp thúc. Biên bản ĐHĐCĐ được coi là bằng
ĐHĐCĐ
chứng xác thực về những công việc đã được
tiến hành tại ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản
đối về nội dung biên bản được đưa ra theo
đúng thủ tục quy định trong vòng mười
ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải
được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác
nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và
được lập theo quy định của Luật Doanh
9

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên
bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới
hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng
tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài
và có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ;
c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát
biểu tại ĐHĐCĐ về từng vấn đề trong nội dung
chương trình họp;
e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các

Sửa đổi phù hợp
Điều 146 LDN
2014.

nghiệp và tại Bản Điều lệ này. Các bản ghi
chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông
dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ
đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và
số phiếu bầu tương ứng;
g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề
biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu
quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán
thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ
tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ
đông dự họp;
h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu
biểu quyết thông qua tương ứng;
i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.
Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước
ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường
hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng
Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên
bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông
qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu
trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội
dung biên bản.
Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ
đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc
cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay
thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử
của công ty (nếu có).
Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ
đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông
qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông
báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính
của công ty.
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Quyền yêu cầu
cơ quan có
thẩm quyền

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của
ĐHĐCĐ
Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của
ĐHĐCĐ
Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được
10
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hủy bỏ quyết
định của
ĐHĐCĐ

Quyền và nghĩa
vụ của HĐQT

ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc
biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến
ĐHĐCĐ, cổ đông, thành viên HĐQT,
Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát
có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài
xem xét, huỷ bỏ quyết định của ĐHĐCĐ

biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả
kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm
cổ đông sở hữu từ 05 (năm) % tổng số cổ phần
phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít
nhất 06 (sáu) tháng có quyền yêu cầu Tòa án
hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc
một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ

Điều 25. Quyền và nhiệm vụ của HĐQT

Điều 25. Quyền và nhiệm vụ của HĐQT

3…..HĐQT có những quyền hạn và nhiệm
vụ sau:

3…..HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ
sau:

a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển
kinh doanh và ngân sách hàng năm;
trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của
b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ công ty;
sở các mục tiêu chiến lược do ĐHĐCĐ b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được
thông qua;
quyền chào bán của từng loại;
c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản
lý công ty theo đề nghị của Tổng giám
đốc điều hành và quyết định mức lương
của họ;
d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
20

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty với
cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa
chọn đại diện của Công ty để giải quyết
các vấn đề liên quan đến các thủ tục
pháp lý đối với người quản lý đó;

c. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số
cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết
định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của
công ty;
đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản
1 Điều 130 của Luật Doanh nghiệp;
e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư
trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của
pháp luật;

f. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp
hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo thị và công nghệ;
từng loại;
h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và
g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%
phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài
chứng quyền cho phép người sở hữu chính gần nhất của công ty. Quy định này không
mua cổ phiếu theo một giá định trước;
áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định
h. Quyết định giá bán trái phiếu, cổ phiếu tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3
và các chứng khoán chuyển đổi trong Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;
trường hợp được ĐHĐCĐ uỷ quyền;
i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT;
11
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i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng
giám đốc, hay bất kỳ người quản lý hoặc
người đại diện nào của Công ty nếu
HĐQT cho rằng đó là vì lợi ích tối cao
của Công ty. Tuy nhiên, việc bãi nhiệm
đó không được trái với các quyền theo
hợp đồng của những người bị bãi nhiệm
(nếu có)

bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt
hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản
lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định;
quyết định tiền lương và quyền lợi khác của
những người quản lý đó; cử người đại diện theo
ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc
ĐHĐCĐ ở công ty khác, quyết định mức thù lao
và quyền lợi khác của những người đó;

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người
định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc quản lý khác trong điều hành công việc kinh
chi trả cổ tức;
doanh hằng ngày của công ty;
k. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội
công ty.
bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con,
lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp
vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ
họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý
kiến để ĐHĐCĐ thông qua quyết định;
n. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm
lên ĐHĐCĐ;
o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời
hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh
trong quá trình kinh doanh;
p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá
sản công ty;
q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
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Điều 25. Quyền và nhiệm vụ của HĐQT
4. Những vấn đề sau đây phải được HĐQT
phê chuẩn:

21

22

23

Thẩm quyền
phê chuẩn hợp
đồng của
HĐQT

Thẩm quyền
bầu Chủ tịch
HĐQT

Cuộc họp bất
thường của
HĐQT

Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều
108 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường
hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật
Doanh nghiệp phải do ĐHĐCĐ phê chuẩn,
HĐQT tùy từng thời điểm quyết định việc
thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng
lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng
mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và
liên doanh);

Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149
Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định
tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải
do ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT tùy từng thời điểm
quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các
hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng
mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên
doanh);

Điều 26. Chủ tịch HĐQT.

Điều 26. Chủ tịch HĐQT.

1. ĐHĐCĐ hoặc HĐQT phải lựa chọn
trong số các thành viên HĐQT để bầu ra
một Chủ tịch. Trừ khi ĐHĐCĐ quyết định
khác, chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức
Tổng giám đốc điều hành Công ty. Chủ tịch
HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc
điều hành phải được phê chuẩn hàng năm
tại ĐHĐCĐ thường niên.

1. HĐQT bầu một thành viên của HĐQT làm
Chủ tịch. Trừ khi ĐHĐCĐ quyết định khác, chủ
tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc
điều hành Công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm
chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê
chuẩn hàng năm tại ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 27. Các cuộc họp của HĐQT

Điều 27. Các cuộc họp của HĐQT

3.Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải
triệu tập họp HĐQT mà không được có bất
kỳ sự trì hoãn bất hợp lý nào khi một trong
số các đối tượng nào sau đây đề nghị bằng
một văn bản trình bày mục đích cuộc họp và
các vấn đề cần bàn:
b. Ít nhất hai thành viên HĐQT;
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Thời hạn triệu
tập cuộc họp

Cập nhật số điều
4. Những vấn đề sau đây phải được HĐQT phê khoản viện dẫn theo
LDN 2014.
chuẩn:

Điều 25. Quyền và nhiệm vụ của HĐQT

Sửa đổi phù hợp với
Khoản 1 Điều 152
LDN 2014,
ĐHĐCĐ không còn
thẩm quyền bầu Chủ
tịch HĐQT như quy
định tại LDN 2005.

Sửa đổi phù hợp
3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch HĐQT phải Điểm c Khoản 4
triệu tập họp HĐQT mà không được có bất kỳ sự Điều 153 LDN 2014
trì hoãn bất hợp lý nào khi một trong số các đối
tượng nào sau đây đề nghị bằng một văn bản trình
bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:
b. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều
hành của HĐQT;

Sửa đổi phù hợp với
4. Các cuộc họp HĐQT nêu tại khoản 3 4. Các cuộc họp HĐQT nêu tại khoản 3 Điều này Khoản 5 Điều 153
Điều 27. Các cuộc họp của HĐQT

Điều 27. Các cuộc họp của HĐQT

13

bất thường
HĐQT khi có
đề nghị họp từ
các đối tượng
đặc biệt

Điều này phải được tiến hành trong thời hạn phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày LDN 2014.
mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị..............
họp ..........

Sửa đổi phù hợp với
Khoản 6 Điều 153
LDN 2014.

Điều 27. Các cuộc họp của HĐQT

Điều 27. Các cuộc họp của HĐQT

7. Thông báo và chương trình họp: Thông
báo họp HĐQT phải được gửi trước cho các
thành viên HĐQT ít nhất năm (05) ngày
trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội
đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng
văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu
lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải
được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải
thông báo đầy đủ chương trình, thời gian,
địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần
thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và
biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các
phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng
không thể dự họp.

7. Thông báo và chương trình họp: Chủ tịch
HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi
thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc
trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác
định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương
trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm
theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng
tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Điều 27. Các cuộc họp của HĐQT

Điều 27. Các cuộc họp của HĐQT

26

Thời hạn triệu
tập họp HĐQT
lần 2 khi cuộc
họp lần 1
không thể diễn
ra vì không đủ
tỷ lệ thành viên
HĐQT tham dự

8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Cuộc
họp chỉ có thể được tiến hành và thông qua
các nghị quyết khi có ít nhất ba phần tư
(3/4) số thành viên HĐQT có mặt trực tiếp
hoặc qua người đại diện thay thế. Trường
hợp không đủ số thành viên dự họp theo
quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại
trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ
ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc
họp triệu tập lại được tiến hành nếu có
hơn một nửa (1/2) số thành viên HĐQT
dự họp.

8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Cuộc họp chỉ
có thể được tiến hành và thông qua các nghị quyết
khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên
HĐQT có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện
thay thế. Trường hợp không đủ số thành viên dự
họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập
lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự
định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại
được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số
thành viên HĐQT dự họp
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Nhiệm kỳ của
Tổng giám đốc

Điều 30. Bổ nhiệm, Miễn nhiệm, Nhiệm Điều 30. Bổ nhiệm, Miễn nhiệm, Nhiệm vụ và Sửa đổi phù hợp với
Khoản 2 Điều 157
vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành
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Thời hạn gửi
thôngbáo mời
họp khi triệu
tập họp bất
thường HĐQT
khi có đề nghị
họp từ các đối
tượng đặc biệt
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Sửa đổi phù hợp với
Khoản 8 Điều 153
LDN 2014.

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành không
quá năm (05) năm và có thể tái bổ nhiệm

hành
2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành
là ba (03) năm và có thể tái bổ nhiệm
Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát

28

Thành viên
BKS

Quyền hạn và
nhiệm vụ của
BKS

29

LDN 2014.

Sửa đổi phù hợp với
1. BKS có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Điều 163 LDN
Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát 2014.
viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không
hạn chế.
Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS từ ba (03)
thành viên trở lên tùy theo yêu cầu phát
triển của Công ty. Các thành viên BKS
không phải là nhân viên trong bộ phận kế
toán, tài chính của công ty và không phải là
thành viên hay nhân viên của công ty kiểm
toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán
các báo cáo tài chính của công ty. BKS phải
có ít nhất một (01) thành viên là kế toán
viên hoặc kiểm toán viên.

2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ
làm Trưởng BKS theo nguyên tắc đa số. Quyền
và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ
công ty quy định. BKS phải có hơn một nửa số
thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng BKS
phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên
Các thành viên BKS không phải là người nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
có liên quan với các thành viên HĐQT, Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm
Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ sau:…..
quản lý khác của Công ty. BKS phải chỉ
định một (01) thành viên làm Trưởng ban.
Trưởng BKS là người có chuyên môn về
kế toán. Trưởng BKS có các quyền và
trách nhiệm sau:…..
Điều 33. Ban kiểm soát

Điều 33. Ban kiểm soát

1. Công ty có phải có BKS và BKS sẽ có Công ty có phải có BKS và BKS sẽ có quyền hạn
quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại và nhiệm vụ sau:
Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Bản a. BKS thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc
Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn
hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và
và trách nhiệm sau đây:
điều hành công ty.
a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung
lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên
thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều
quan;
hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống,
nhất quán và phù hợp của công tác kế toán,
b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về
thống kê và lập báo cáo tài chính.
tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi
c. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung
bắt đầu việc kiểm toán;
thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo
c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập
cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công
15

Sửa đổi phù hợp với
Điều 165 LDN
2014.

hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự
ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của
tham gia của những chuyên gia bên ngoài
HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc
công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên
họp thường niên ĐHĐCĐ.
môn phù hợp vào công việc của công ty d. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu
nếu thấy cần thiết;
quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán
nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của
d. Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu
công ty.
tháng và quý;
e. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các
e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và
tài liệu khác của công ty, các công việc quản
tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán
lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét
giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn
thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của
đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn
ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc
bạc;
nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114
của Luật Doanh nghiệp.
f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên
độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản f. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ
đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật
lý công ty;
Doanh nghiệp, BKS thực hiện kiểm tra trong
g. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ
thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
thống kiểm soát nội bộ trước khi HĐQT
được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ
chấp thuận;
ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải
h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và
báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu
ý kiến phản hồi của ban quản lý.
cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc
nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của
BKS quy định tại khoản này không được cản
trở hoạt động bình thường của HĐQT, không
gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh
doanh của công ty.
g. Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các biện pháp
sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý,
giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của
công ty.
h. Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định tại
Điều 160 của Luật Doanh nghiệp thì phải
thông báo ngay bằng văn bản với HĐQT, yêu
cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành
vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
i. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại
các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc
16

họp khác của công ty.
j. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận
kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các
nhiệm vụ được giao.
k. BKS có thể tham khảo ý kiến của HĐQT
trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị
lên ĐHĐCĐ.
l. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo
quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ
công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.
Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các Bổ sung phù hợp
với Khoản 2 Điều
xung đột về quyền lợi
2. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, 2. Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 159 LDN 2014.
Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý có
có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT tất cả các nghĩa vụ thông báo cho HĐQT tất cả các lợi ích
lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ
Công ty mà họ có thể được hưởng thông có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh
qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Thành viên
hoặc cá nhân khác.
HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc và người quản lý khác của công ty phải
kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty,
bao gồm:
Điều 35. Trách nhiệm trung thực và
tránh các xung đột về quyền lợi

30

Công khai các
lợi ích liên
quan

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính,
ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ
có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và
thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính,
ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà
những người có liên quan của họ cùng sở hữu
hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần
trên 10% vốn điều lệ;
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Trách nhiệm
trung thực và

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và
17

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các Sửa đổi phù hợp với
Điều 162 LDN

tránh các xung
đột về quyền
lợi

tránh các xung đột về quyền lợi

xung đột về quyền lợi

4.Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty
với một hoặc nhiều thành viên HĐQT,
thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc
điều hành, cán bộ quản lý, hoặc những
người liên quan đến họ hoặc công ty, đối
tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc
nhiều thành viên HĐQT, thành viên Ban
kiểm soát, cán bộ quản lý hoặc những người
liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên
quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu
hoá trong các trường hợp sau đây:

4. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối
tượng sau đây phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT
chấp thuận:

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20%
tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo
tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng
về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các
mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý
hoặc thành viên HĐQT đã được báo cáo
cho HĐQT hoặc tiểu ban liên quan. Đồng
thời, HĐQT hoặc tiểu ban đó đã cho phép
thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một
cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành
của những thành viên Hội đồng không có
lợi ích liên quan; hoặc

a. HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch
có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh
nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp
đồng phải thông báo các thành viên HĐQT, Kiểm
soát viên về các đối tượng có liên quan đối với
hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự
thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao
dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng
hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày
nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên
quan không có quyền biểu quyết.

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn
hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu
tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch
này cũng như mối quan hệ và lợi ích của
cán bộ quản lý hoặc thành viên HĐQT đã
được công bố cho các cổ đông không có lợi
ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề
đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán
thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông
sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của
công ty và những người có liên quan của họ;
- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người có
liên quan của họ;
- Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159
Luật Doanh nghiệp.

b. ĐHĐCĐ chấp thuận các hợp đồng và giao dịch
khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 2
Điều này. Trường hợp này, người đại diện công ty
ký hợp đồng phải thông báo HĐQT và Kiểm soát
viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp
đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo
hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của
giao dịch. HĐQT trình dự thảo hợp đồng hoặc
giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại
cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng
c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên
chức tư vấn độc lập cho là công bằng và quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc
hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại
diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán
18

2014.

32

Quyền xem
xét, trích lục hồ
sơ của cổ đông,
nhóm cổ đông
đặc biệt

đến các cổ đông của công ty vào thời điểm
giao dịch hoặc hợp đồng này được HĐQT
hoặc một tiểu ban trực thuộc HĐQT hay các
cổ đông cho phép thực hiện.

thành.

Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong
khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 32 của
Bản Điều lệ này có quyền trực tiếp, hoặc
qua luật sư, hoặc người được uỷ quyền, gửi
văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ
đông, các biên bản của ĐHĐCĐ và sao
chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ
làm việc ..........

Điều 39. Phân phối lợi nhuận
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Phân phối lợi
nhuận

Con dấu

Bổ sung phù hợp
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm với Điểm b Khoản 2
(05)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở Điều 114 LDN
lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có 2014.
quyền trực tiếp, hoặc qua luật sư, hoặc người
được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm
tra danh sách cổ đông, các biên bản của ĐHĐCĐ
và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó; xem xét
và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của
HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng
năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam
và các báo cáo của BKS trong giờ làm việc
..........
Điều 39. Phân phối lợi nhuận

1. ĐHĐCĐ quyết định mức chi trả cổ tức 1. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong
và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp
nhuận được giữ lại của Công ty.
ĐHĐCĐ thường niên. Trình tự, thủ tục thanh toán
cổ tức được thực hiện theo quy định tại Khoản 4
Điều 132 Luật Doanh nghiệp.

Bổ sung thời hạn chi
trả cổ tức để đảm
bảo lợi ích cho cổ
đông và sửa đổi phù
hợp với Khoản 4
Điều 132 LDN
2014.

Sửa đổi phù hợp với
1. HĐQT quyết định thông qua con dấu 1. HĐQT có quyền quyết định về hình thức, số Điều 44 LDN 2014.
chính thức của Công ty và con dấu lượng và nội dung con dấu của Công ty. Nội dung
được khắc theo quy định của luật pháp. con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
2. HĐQT, Tổng giám đốc điều hành sử
a) Tên doanh nghiệp;
dụng và quản lý con dấu theo qui định
Điều 47. Con dấu

34

c. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo
quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc thực
hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại
khoản 2 và khoản 3 Điều này, gây thiệt hại cho
công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành
viên HĐQT hoặc Tổng giám đốc có liên quan
phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn
trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc
thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 47. Con dấu

19

của pháp luật hiện hành.

b) Mã số doanh nghiệp.
2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ
thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh
doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp
theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao
dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

(DỰ THẢO)

NGHÒ QUYEÁT
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2015
COÂNG TY COÅ PHAÀN KHOAÙNG SAÛN BECAMEX
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/04/2016;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày
15/04/2106.

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG
COÂNG TY COÅ PHAÀN KHOAÙNG SAÛN BECAMEX
QUYEÁT NGHÒ
Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch và
phương hướng hoạt động năm 2016.
Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành …%.
Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành …%.
Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong
năm 2015.
Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành …%.
Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân
phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:
4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính:
 Tổng doanh thu:
50.080.826.930 đồng
 Tổng lợi nhuận trước thuế:
10.319.407.456 đồng
 Lợi nhuận sau thuế:
7.923.675.411 đồng
 Lãi cơ bản trên cổ phiếu:
1.083 đồng /cổ phiếu
4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2015
1.562.661.435 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2015
7.923.675.411 đồng
Phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
 Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):
792.367.541 đồng
 Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST):
1.188.551.312 đồng
 Chi trả cổ tức cho cổ đông (12%/VĐL):
7.200.000.000 đồng
1

 Trích thưởng Ban điều hành (0,5% LNST):
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016:
Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành …%.

39.618.377 đồng
265.799.616 đồng

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi
nhuận năm 2016, cụ thể như sau:
5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:





Tổng doanh thu:
Tổng lợi nhuận trước thuế:
Lợi nhuận sau thuế:
Tỷ lệ chi trả cổ tức:

82.640.000.000 đồng
18.093.210.628 đồng
14.474.568.502 đồng
> 15%/Vốn điều lệ

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:





Trích lập quỹ đầu tư phát triển:
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:
Tỷ lệ chi trả cổ tức:
Trích thưởng Ban điều hành:

10%/LNST
15%/LNST
> 15%/Vốn điều lệ
0,5%/LNST

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành …%.
Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 là 3%/Lợi nhuận sau thuế và
được chi trả 1 lần sau khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành
viên.
Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành …%.
Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2016 nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN cho
phép kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán.
Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành …%.
Điều 8: Phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản
trị:
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bổ sung ông Võ
Thành Tài giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2015 đến ngày kết thúc
nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đương nhiệm.
Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành …%.
Điều 9: Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị đồng ý
bổ nhiệm ông Võ Thành Tài giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/11/2015.
Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản
Becamex theo nội dung Tờ trình số 07/2016/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2016 (Đính kèm
theo tài liệu) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung
Điều lệ theo đúng quy định.
Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức
thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ
2

đông thường niên năm 2016 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản
Becamex.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ
phần Khoáng sản Becamex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
TM. CHUÛ TOÏA ÑOAØN
Nôi nhaän:
- CBTT: UBCKNN, Sôû GDCK Haø Noäi;
- Website: www.becamexbmj.com.vn
- Caùc coå ñoâng;
- HÑQT, BKS, Ban Toång giaùm ñoác;

TRÖÔNG ÑÖÙC HUØNG

- Löu vaên phoøng.
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GIAÁY ÑAÊNG KYÙ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
Tên cổ đông: .....................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.........................cấp ngày:....................tại: ..........................
Địa chỉ: .............................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................................................................................
Người đại diện (đối với trường hợp cổ đông là tổ chức): ...............................................
Số cổ phần phổ thông tính đến ngày 25/03/2016 sở hữu: ................................................
Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có): ...............................................................
(Theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty
Cổ phần Khoáng sản Becamex được tổ chức vào ngày 15/04/2016 tại Tầng 21 - Tòa nhà
Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương.
Trân trọng!
...................., ngày ...... tháng ...... năm 2016
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex được in ở mặt sau
của Thư mời họp và đăng trên website: www.becamexbmj.com.vn.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIAÁY UÛY QUYEÀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
Hôm nay, ngày ......... tháng ....... năm 2016 chúng tôi gồm:
1.

BÊN ỦY QUYỀN
Tên cổ đông: ...............................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.........................cấp ngày:....................tại: .....................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Điện thoại: ...................................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 25/03/2016: ............................................................................
Người đại diện (đối với trường hợp cổ đông là tổ chức): ..........................................................

2.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Họ và tên: ....................................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số: .....................................cấp ngày: .........................tại: ...............................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Điện thoại: ...................................................................................................................................
Hoặc ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) sau:
(Đánh dấu X vào ô vuông muốn chọn)






3.

Ông Trương Đức Hùng: Chủ tịch HĐQT.
Bà Phạm Thị Sương: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
Ông Võ Thành Tài: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc.
Ông Nguyễn Xuân Cưỡng: Thành viên HĐQT.
Ông Nguyễn Hồng Tuyên: Thành viên HĐQT.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền là người đại diện cho ... ... ... ... ... cổ phần của Bên ủy quyền thực hiện
quyền tham dự, biểu quyết và các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex được tổ
chức vào ngày 15/04/2016 tại: Tầng 21 - Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương,
Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy
quyền lại cho bên thứ ba.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.
Bên ủy quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên được ủy quyền
thực hiện trong phạm vi ủy quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối
với Công ty./.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)
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SẢN BECAMEX

Mục tiêu của Quy chế:
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm
ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex xin báo cáo
Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
I. TRẬT TỰ CỦA

I H I

1. Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp đến dự họp xuất trình giấy tờ tùy thân, thư
mời họp và các giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn
tiếp đón.
2. Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí
hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ
chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
3. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được công bố công khai và phải được Chủ tọa
đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
4. Các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ
đông t khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện
cổ đông nào vì l do bất khả kháng phải rời kh i cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ
đông/ người được ủy quyền dự họp đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức đ thông báo
kiến bằng v n bản của mình về những vấn đề s được bi u quyết tại Đại hội.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được
đ ng k và có quyền tham gia bi u quyết ngay sau khi đ ng k . Chủ tọa đoàn không được
d ng cuộc họp đ những người đến muộn đ ng k ; trong trường hợp này, hiệu lực của
những bi u quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
II. IỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP

IH I

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy
quyền dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết.
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2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại
khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, k t ngày
dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến
hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít
nhất 51% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy
định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, k
t ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông
được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền bi u
quyết của các cổ đông dự họp.
III. BIỂU QUYẾT TH N

QUA CÁC VẤN Ề T I

IH I

1. Nguyên tắc:
Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách bi u quyết
trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu bi u quyết, trong đó ghi Mã số tham
dự, số cổ phần được quyền bi u quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu
treo của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.
1. Cách biểu quyết:
- Cổ đông bi u quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng
cách bi u quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi bi u quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng
thông qua thì giơ Phiếu bi u quyết lên cao. Thành viên Tổ ki m phiếu bi u quyết s đánh
dấu Mã cổ đông và số phiếu bi u quyết tương ứng của t ng cổ đông đồng .
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, các cổ đông không đồng

hoặc có

kiến khác s lần lượt giơ Phiếu bi u quyết.
2. Thể lệ biểu quyết:
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị bi u quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ
đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bi u quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải được số cổ đông đại diện
ít nhất 75% tổng số phiếu bi u quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN T I
1. Nguyên tắc:

IH I
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Cổ đông tham dự Đại hội phát bi u

kiến thảo luận tiến hành đ ng k nội dung phát

bi u theo mẫu Phiếu đ ng k phát bi u của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Phiếu bi u quyết đề
nghị phát bi u và được sự đồng

của Chủ tọa đoàn. Mẫu đ ng k phát bi u s được phát

cho t ng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đ ng k phát bi u cho Ban Thư k
Đại hội chậm nhất là sau 10 phút k t khi Chủ tọa đoàn đã báo cáo xong các Báo cáo và Tờ
trình. Đ đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đ ng k phát bi u theo
Mẫu đ ng k s được ưu tiên phát bi u trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Phiếu bi u
quyết s phát bi u theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.
2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát bi u ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao
đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn s sắp xếp
cho cổ đông phát bi u theo thứ tự đ ng k , đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần
phát bi u đ tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA OÀN
1. Chủ tọa đoàn gồm 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiên làm Chủ
tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Điều khi n Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông
qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy

kiến bi u quyết các vấn đề thuộc nội dung

chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết đ điều khi n cuộc họp một cách
hợp l , có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn
của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa đoàn có quyền:
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự ki m tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người
không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố

gây rối trật tự, ng n cản tiến tri n bình

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về ki m tra an ninh ra kh i cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông.
6. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đ ng k dự
họp theo quy định đến một thời đi m khác hoặc thay đổi địa đi m họp trong các trường hợp
sau:
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- Địa đi m họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp
không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày k t ngày cuộc họp dự định khai mạc.
Trường hợp chủ tọa hoãn họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định trên, Đại hội đồng
cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp đ thay thế Chủ tọa điều hành
cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các bi u quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh
hưởng.
7. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TH

KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã

được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu

tại Đại hội.

2. Được sử dụng máy ghi âm đ hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và

trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Cùng với Chủ tọa đoàn thực hiện các biện pháp cần thiết đ điều khi n cuộc họp một

cách hợp l , có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong
muốn của đa số người dự họp.
4. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua

tại Đại hội.
VII. TRÁCH NHIỆM CỦA T

KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả bi u quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư k Đại hội kết quả bi u quyết.
3. Tổ chức ki m phiếu; lập Biên bản ki m phiếu và công bố kết quả ki m phiếu trước
Đại hội.
VIII. BI N BẢN HỌP

IH I

N

C

N

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư k Đại hội ghi vào Biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua
trước khi bế mạc Đại hội.
Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên n m 2016
của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.
Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.
Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2016
TM. CHỦ TỌA OÀN
CHỦ TỊCH H I
N QUẢN TRỊ
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Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết
định tại Đại hội

