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PHAN M DAU
Diu l cüa Cong ty C6 phn Ca din 1nh (dirñ day gçi t&t là "Cong ty") là co sâ pháp li" cho
hot dng cüa mt cong ty Co phn, duçic thành 1p theo Lut Doanh nghip do Quoc Hôi nurc
Cong Hoà Xà Hi ChU Nghia Vit Nam thông qua ngày 17 tháng 06 näm 2020; Lut ChIrng Khoán
dircic thông qua ngày 26 tháng 11 näm 2019.
Diu lé nay di.rac si'ra di b sung lAn thir nhAt vào ngày 27 tháng 3 näm 2004, lAn thir hai vào ngày
30 thãng 3 n.m 2005, lan thr ba vào ngày 30 tháng 3 näm 2006, lan thr tix vào ngày 30 tháng 3
näm 2007, lan thr näm vao ngày 29 tháng 3 näm 2008, lan thir sáu vào ngày 30 tháng 3 näm 2012,
lan thir bay vào ngày 28 tháng3 näm 2014, lan thi'r 8 vào ngày 27 tháng 3 näm 2015, lan thir 9 vào
ngày 31 tháng 3 näm 2016, lan thu 10 vào ngày 29 tháng 3 närn 2018, lan thi'r 11 vào ngày 29
tháng 3 näm 2019, lan thi'r 12 vào ngày 15 tháng 5 näm 2020 ,lân thr 13 vào ngày 30 tháng 03
näm 2021 và lan thiir 14 vao ngày 31 tháng 03 näm 2022.
I. DNH NGHiA CAC THUAT NG TRONG DIEU L
Diu 1. D1nh ughia
1.

Trong Diu I nay, nhctng thut ng dirâi day së di.rgc hiu nhu sau:
a.

"Von dieu lç" là tng giá trj mnh giá c phAn dã ban hoc dà duc däng k' mua khi
thành 1p doanh nghip dôi vâi cong ty cô phãn và quy djnh ti Diêu 5 cüa Diêu l nay.

b.

"Luqt Doanh nghiçp" CO nghia là Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 dx?c Quc hi
thông qua ngày 17 tháng 06 nàm 2020.

c.

"Ngày thành lqp" là ngày Cong ty di.rçc c.p Giy chüng nhn dang k doanh nghip
(Giây chirng nhn dang k kinh doanh và các giây t có giá trj tucing duo'ng) lan dâu.

d.

"Th&i hqn hoat dl3ng" là thi hn hot dng cUa Cong ty dtrçic quy djnh ti Diu 2 cUa
Diêu l nay và thi gian gia hn thrçxc DHDCD cUa Cong ty thông qua bang nghj quyêt.

e.

"Vit Nam"là ntrOc Cong boa xa hi Chü nghia Vit Nam.

f.

"Ngzthi quán doanh nghip" là Chü tjch HDQT, thành viên HDQT, Tang Giám d6c
và Ca nhân gi chirc danh quãn l khác cO thâm quyên nhân danh Cong ty k' kêt giao
djch cüa Cong ty theo Khoân 24 Diêu 4 Lut Doanh nghip va các quy djnh cii the t?i
Diêu 1 COng ty.

g.

"Ngu'ài diu hành doanh nghip" là Tng Giám dc, Phó Tang Giám dc, K toán truOng
và nhüng ngu?i diêu hành khác theo quyêt djnh cüa HDQT trên ca sâ dê nghj cUa Tong
Giám dôc;

h.

"Thành viên HDQT khong dieu hành" (sau day gi là Thành viên không diu hành) là
thành viên HDQT nhung không phâi là Tong Giám dôc, Phó Tong Giárn dOe, Kê toán
trirâng va nh&ng ngithi diêu hành khác theo các quy djnh pháp lust và Diêu 1 Cong ty;

i.

"Thành viên dc lap HDQT" (sau day gçi là Thành viên dc lip) là thành viên dtrgc quy
djnh ti Khoãn 2 Diêu 155 Lu.t Doanh nghip;

j.

"Uy ban kiem toán" (UBKT) là mt ban trirc thuôc HDQT dixoc thành 1p theo Dim b
Khoan 1 Diêu 137 Lust Doanh nghip;

k.

"Tie2u ban liro'ng thzró72g" là mt tiu ban trirc thuc HDQT duçic thàrih 1p theo chap
thuãn cüa DHDCD;
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1.

"Ngtràiph trách quán trj cong ty" là ngithi có trách nhim và quyên hn di.rçrc quy djnh
ti Diêu 281 Nghj djnh sO 155/20201ND-CP;

m. "Ngzthi có lien quan" là Ca nhân, t chüc dirge quy djnh ti Khoãn 23 Diu 4 Lust Doanh
nghip, Khoàn 46 Diêu 4 Lut Chr!rng khoán.
"C dOng" là ca nhân, t chrc sâ hu It nht mOt c ph.n cUa cong ty c phn;
o.

"C dOng sang ip" là c6 dông s hu It nht mt c ph.n ph thông và k ten trong
danh sách cô dông sang 1p cong ty cô phán;

p.

"C dong lan" là c dông di.rçrc quy djnh ti khoàn 18 Diu 4 Lut Chirng khoán;

q.

"Sá giao d/ch ch&ng khoán" là S& giao djch chirng khoán Vit Nam và các cong ty con.

2. Trong Diu lê nay, các tham chiu tói mt hoc mOt s quy djnh hoc van bàn khác së bao
gôm cã nhng sa dOi hoc van bàn thay the chüng.
3. Các tiêu d (chuang, diu cUa Diu l nay) dirge sir dimg nhm thun tin cho vic hiu ni
dung và không ành hrring tài nOi dung cUa Diêu l nay;
4.

Các tü hoc thuât ngtt dã duçc djnh nghTa trong Lut Doanh nghip (nu không mâu thuãn
vâi chü the hoc ngt cành) sê có nghia tixclng tir trong Diêu l nay.

II. TEN, H!NH THI'IC, TRV SO, CHI NHANH, VAN PHONG DiI DIN VA THOI HN
HOT DQNG CUA CONG TY
Diu 2. Ten, hmnh thfrc, try s&, chi nhánh, van phông d3i din và thM hn hot dng cüa
Cong ty
1. TênCongty
•

Ten ting Vit: CONG TY CO PHAN CO DIN LJNH

•

Ten ting Anh: REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING
CORPORATION

•

Ten vit tat: REE CORP.

2. Cong ty là cOng ty c ph&n cO tu each pháp nhân phü hçp vai pháp luat hin hành cüa Vit
Nam.
3.

Tr sâ dàng k cüa Cong ty là:
•

DIa chi: 364 Cong Hoà, Phiing 13, Qun Tan Birth, Thãnh ph H ChI Minh

•

Diên thoai: (84.28) 38100017 - 38100350

•

Fax: (84.28) 38100337

•

E-mail: ree@reecorp.com.vn
Website: http://www.reecorp.com

•
4.

Tng Giám d6c là di din theo pháp lust cüa Cong ty.

5. Cong ty có th thành 1p chi nhánh và van phOng di din tai da bàn kinh doanh d thrc hin
các mic tiêu hot dng cüa Cong ty phi hgp vai nghj quyêt cüa HDQT và trong phm vi lu.t
pháp cho phép.
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6.

Trr khi chm dfrt hot dng tnrâc thai hn theo Diu 52.3 và Diu 53 hoc gia hn hot dng
theo Diêu 54 cüa Diêu l nay, th&i h?n ho?t dng cüa Cong ty là vô than hn kê tü ngày thành
lip.

III. MIC TIEU, PHM VI KINH DOANH vA HOiST DQNG CUA CONG TV
Diu 3. Miic tiêu ho3t dng cüa Cong ty
1.

Lirih virc kinh doanh cüa Cong ty là:
Lap dt h th6ng cp, thoát ntr&c, là str&i và diu hOa không khi
1.

.
.
. .
,. .
Chi ti&: lap dt nganh ci khI và din lanh (trr gia cong ca khf, tái che phe thai, xi ma diçn)

4322
(Chinh)

San xut linh kiin din tü
2610

2.
Chi ti&: San xut, 1p rap v nganh din, din tir
Sãnxutkhácchtraduçcphãnvàodâu

3290

3.
Chi tit: San xut, 1p rap v nganh co khi và din lath
Sfra ch&a thit bj din
Chi tit: djch vii bao tn may phát din và dOng cci dien (trir gia cong ca khI, tái ch ph thai,
xi ma din)

3314

Süa chUa thit bj khäc
Chi tit: süa chQa và các djch vii v ngãnh din, din tü, c khi và din lanh (tiix gia cong cc
khi, tái chê phê thai, xi ma din)

3319

San xut, truyn täi và phân phi din
6.

3510
Chi tit: san xut din

7.

Khai thác, xii I và cung cp ntthc (không hot dng ti trti s&)

3600

8.

Xây dyng cong trinh cong ich.

4220

Xây dyng cong trinh k thuãt dan ding khác
9.

4290
Chi tit: xay di,rng dan d,ing và Cong nghip. Thi cong các cong trinh xay di,rng din dn 35KV.
Lap dt hç thong diçn

10.

4321
Chi ti&: 1p dat ngành din, din tl'r (trr gia cong c khf, tái ch ph thai, xi ma din)
Ban buôn may móc, thit bj và phi tiing may khác
Chi tit: Mua ban may móc c giOi Cong nOng nghip gm: xe may thit bj lam duàng, thit bj
dào san lap, thiêt bj xây dung, thiêt bi cOng nông lam nghip, may phat din và dOng c diên

4659

LAp dt h thong xây dung khác
12

Chi tit: lap dat thit bi thông tin, vin thông: may lien lac vô tuyn, may bO dam vô tuyen,
4329
tong dài nOi bO, din thoal; h thông truyên hinh v tinh và parabol (phái thrc hin theo quy
djnh ciia pháp 1ut); h thông camera quan sat, ch6ng trOm; h th6ng phOng cháy chia cháy,
báo cháy tr dOng

13. Kinh doanh bt dng sAn, quyn sU ding dt thuc chü s& h&u, chii sii ding hoc di thuê:
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6810

Ten ngành

Ma ngành

Chi tit: Du tu trrc tiép và gian tiép theo d an dA ducic UBND Thành phó phé duyt; Kinh
doanh nha i (xây dijng, süa chtta nhà dê ban hoc cho thuê). Cho thuë van phông, kho bâi, nhà
xuâng. Kinh doanh nhà cao thng, chung ctr, can h, nhà xturng, kho. Kinh doanh bAt dOng san
(chi thrc hin theo khoán I Diu 10 Lut Kinh doarih bAt dng san). DAu Ui, Ung ding và kinh
doanh cci sâ ha tAng cong ngh thông tin, may mOc thit bj vâ djch vi cOng ngh thông tin.
Tir vAn, môi giOi, dAu giá bAt dng san, dAn giá quyn sfr dyng dAt.
6820

14.
Chi tit: MOi giâi bAt dng san. Tu vAn, dAn gin bAt dng san.
Süa chUa thih bj lien lc

15 Chiti&: bão hành, bão tn thit bj thông tin, vin thông: may liOn lac vO tuyén, may b dam vô 9512
tuyOn, tng dài ni b, din thoai; h th6ng truyM hlnh v tinh vã parabol (phãi thc hin theo
quy djnh cüa pháp 1ut); h thong camera quan sat, ch6ng trm; h thing phOng cháy chtta
chay, báo cháy tr dng

2.

Mic tiêu cüa Cong ty là không ngrng phát trin các hot dng san xut, thtrang mai và djch
vi trong câc linh vrc hoat dng kinh doanh nhäm t6i da hóa lqi nhun có the có ducic cUa
Cong ty cho cô dông và cã.i thin diu kin lam vic, nâng cao thu nhp và di song cüa ngixii
lao dng trong Cong ty, bão dam lçii Ich cho các cô dông, lam trOn nghTa vi vài ngán sách
Nhà nuyc.

Biu 4. Pham vi kinh doanh và hoit dng
1. COng ty duçic phép 1p k hoach và tin hành tAt cã các hoat dng kinh doanh theo quy djnh
cUa Giây chüng nhn dang k' doanh nghip và Diêu i nay phü hqp vâi quy djnh cUa pháp
h4t hin hành và thc hin cac bin pháp thich hçip dê dt duçc các miic tiêu cüa Cong ty.
Thông báo thay doi ni dung dang k vOi ca quan dang k kinh doanh và dA cong b6 tren
Cong thông tin dãng k doanh nghip quôc gia. Tnrng hcip Cong ty kinh doanh ngành nghe
du tu kinh doanh cO diu kin, Cong ty phâi dáp üng dü diêu kiên kinh doanh theo quy djnh
cüa Lut dAu tu, pháp lut chuyên ngành lien quan.
2. Cong ty có th tMn hành hot dng kinh doanh trong nhfmg ngành, ngh khác ma pháp lut
không cAm và duçc D.i hi Dông c dOng thông qua.
IV. VON DIEU L, CO PHAN, CO DONG SANG LAP
Diu 5. Vn diu I, cô phn, cô dông sang ip
1. V6n Diu l cña Cong ty là Vn Diu l duc ghi trên GiAy chng nhn dang k' doanh nghip
do S& K hQach và Dâu tu ThAnh ph HO Chi Minh cap. Mi cô phAn Co mnh gia là 10.000
d6ng, s hrcing C6 phn cüa Cong ty s bang Von Diu l chia cho mnh giá mOt cô phAn.
2. Cong ty cO th thay d6i v6n diu l kbi duçnc DHDCD thông qua và phü hçp vi các quy djnh
cUa pháp lust.
3. Tt câ cac c6 phn duqc phát hành cüa Cong ty du là c6 phn ph6 thong, k ca các c6 phn
do Nba nuóc näm gift hoc là các cô phân cüa Cong ty vào ngày thông qua Diêu l nay bao
g6m Co phn phô thông. Các quyn và nghTa vi cüa cô dông nam gift cô phAn duqc quy djnh
tai Diêu 11.
4. Cong ty cO th phAt hAnh các loi c6 phn tm däi khAc sau khi cO sr chAp thun cüa DHDCD
va phU hçip vài các quy djnh cUa phAp 14t.
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5. Co phãn phô thông phãi duçxc uu tiên chào bàn cho các cô dông hin httu theo t 1 ti.rclng üng
vâi t 1 so hüu CO phãn ph thông cUa hç trong Cong ty, tth tnthng hçip DHDCf) quy djnh
khác. Cong ty phâi thông báo vic chào bàn cô phn, trong thông báo phãi nêu rO so cô phãn
duçic chào bàn và th&i hn dàng k mua phü hqp (töi thiêu hai mixoi ngày lam vic) dê cô
dông có th dang k mua. s6 cO phãn cô dông không dang k' mua hét s do HDQT cüa Cong
ty quyêt djnh. HDQT co th phãn ph& so cô phân do cho các dOi tuqng theo các diêu kin và
cách thrc ma HDQT tMy là phü hçip, nhung không dirçic bàn so cô phãn dO theo các diêu kin
thun lçii hcm so vth nhüng diu kin dä chào bàn cho các ciS dông hin hthi, trr tr1Img hcip
DHDCD chap thun khac hoc trong trl.r?mg hçip cO phãn dtrcic bàn qua SO Giao djch Chüng
khoán.
6. Cong ty cO th mua c pMn do chinh Cong ty áà phát hành (k cã c phn uu dãi hoàn lai)
theo nh[ng each thüc duçic quy djnh trong Diêu l nay và pháp lut hin hành. CO ph&n phO
thông do Cong ty mua 'ai là cô phiu qu và HDQT cO th chào bàn theo nhng cách tfrCrc
phü hçip vOi quy djnh cUa Diêu l nay và Lust Chi'mg khoán và van bàn hrnrng dan lien quan.
7. Cong ty có th phát hành cac loai chirng khoán khác khi ducc DHDCD nht trI thông qua
bang van bàn và phü hçp vOi quy djnh cüa pháp 1ut ye chrng khoán và thi triiOng chirng
khoán.
8. T 1 sO httu rnrOc ngoài t6i da ti Cong ty là 49% v6n diu l.
Diu 6. Chfrng chi c phiu
1.

Co dOng cüa Cong ty di.rçic cp chüng clii hoc chimg nhn c phiu tuong ng vOi s C6 phân
và loi c6 phãn sO hU'u, trir trix?mg hçp quy djnh ti Khoán 7 cüa Diàu 6.

2. Chüng clii c6 phiu phãi cO du cUa Cong ty và cht k cüa di din theo pháp mat cüa Cong
ty theo các quy djnh ti Luat Doanh nghip. Chüng chi C6 phi&i phái ghi rO so hrcmg và loi
cô phieu ma cô dông nam giü, hQ và ten nguOi näm gift (nu là cO phiêu gin danh) và các
thông tin khác theo quy djnh ti Khoãn 1, Diêu 121 cüa Luat Doanh nghip. Môi chüng chi
cô phiêu ghi danh chi dai din cho mt loai c6 phãn.
3. Trong thOi hn 45 ngày k tr ngày np d&y dU h6 so d ngh chuyn quyn sO hftu c8 ph.n
theo quy dinh cUa Cong ty hoc trong thOi hn hai tháng kê trngày thanh toán day dU tiên
mua cô phn tlieo nhu quy djnh tti phucing an phát hành cô phiêu cUa Cong ty, ngir&i sO hftu
so cô phn Se duçic cap chfrng chi c6 phi&i. NgirOi sO hUu C6 phãn không phài trã cho Cong
ty clii phI in chi'rng chi cô phiêu hoc bat kr mOt khoãn phi gi.
4. TruOrng hçip chi chuyn nhtrçmg mOt s6 c6 ph.n ghi danh trong rnt chüng chi C6 phiu ghi
danh, chirng clii cu se bj hüy bO và chüng clii mOi ghi nhn sO cO phãn cOn li se duçic cap
min phi.

5. Tnxing hqp cht'rng clii c6 phiu ghi danh bj hông hoc bj ty xoá hoc bj dánh mit, mt câ
hoäc bj tieu hüy, ngix&i sO hitu cO phieu ghi danh dO có th yêu câu dtrçic cap chmg clii cô
phiêu mOi vOl diêu kiin phài dim ra bang chi.rng ye vic sO hftu CO phàn và thanh toán mi chi
phi lien quan cho Cong ty. Dé ngh cUa cô dong phâi bao gôm các ni dung sau day:
a) Thông tin v c6 phMu dà bj mAt, bj hu hông hoc bj hüy ho?i duOi hInh thüc khác;
b) Cam kt chju trách nhim v nhftng tranh chAp phát sinh tr vic cAp 1i C6 phiu mOi.
6. NguOi sO httu chi'rng clii c6 phiu vô danh phai tir chju trách nhim v vic bão quân ching
clii và Cong ty se không cliju trách thim trong các tnr?mg hçp chi'rng clii nay bj mat cap hoàc
bj s1r dpng vOl miic dich ha dào.
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7.

Cong ty có th phát hành c6 ph.n ghi danh không theo hinh thüc chrng chi. HDQT có th ban
hành van bàn quy djnh cho phép các cô phãn ghi danh (theo hinh thüc chüng chi hoc không
chün chi) duçic chuyên nhtrcmg ma không bat buc phãi có van bàn chuyn nhuçmg. HDQT
có the ban hành cac quy djnh ye chirng chi và chuyén nhuçmg cô phân theo các quy djnh cüa
Lust doanh nghip, pháp luat ye chüng khoán và thj trung chi'rng khoán và Diêu l nay.

Diu 7. Chfrng chI chüng khoán khác
Chirng clii trãi phi&i hoc cac chng chi chüng khoán khác ciia Cong ty (trir các thu chào bàn, các
chrng clii tim thñ va các tài lieu tlxorng tsr), së duçc phát hành có dâu và chit k mu cUa di din
theo pháp lut cüa Cong ty, trr tru?mg hçrp ma các diêu khoàn và. diêu kin phát hàrih quy djnh
khác.
Diu 8. Chuyn nhtrçng c phn
1. Tt Ca các c6 phn deu có the duçic tir do chuyen nhucrng trir khi Dieu l nay và pháp 1ut có
quy djnh khác. Co phiêu them yet trên S& Giao djch Chüng khoán se ducic chuyên nhucing
theo cac quy djnh cüa pháp lust ye chi'rng khoán và thj tru?mg chüng khoán ella Si Giao djch
Chirng khoán.
2. C phn chua dtrrc thanh toán dy dU không duçic chuyen nhuçing và hizâng các quyen lçii
lien quan thu quyen nhn C6 ti1rc, quyên nhn cô phieu phát hành dê tang v6n c6 phn tir
nguôn von thU so httu, quyên mua cô phieu mOi chào bàn và các quyên lqi khác theo quy djnh
dUa pháp lut.
Diu 9. Thu h6i c6 phn
1. TruOrng hçip c6 dông không thanh toán hoc/và thanh toán không dÀy dll dUng hn s6 tien dä
dang k) mua e6 phiêu, HDQT thông báo va Co quyên yêu câu cô dông dO thanh toán so tiên
con lai và phãi chu trách nhim tirng üng vOi tong mnh giá Co phãn dA dang k mua dôi
vOi nghia vii tai chfnh ella Cong ty phát sinh do vic không thanh toán day dli theo quy djnh.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phâi ghi rO thi hn thanh toán mOi (t6i thi6u là bay ngày kê
tir ngày gIn thông báo), dja diem thanh toán và thông báo phái ghi rO trueing hcp không thanh
toãn theo dUng yêu câu, so cô phân chua thanh toán hêt s b thu hôi.
3. Trumg hcnp các yêu cÀu trong thông báo nêu trén không duçrc thnc hin, tri.rOc khi thanh toán
day dll tAt cã các khoàn phâi np, các khoãn lài và các clii phi lien quan, HDQT cO quyên thu
hôi sO cô phân do. HDQT có the chAp nhn yic giao np các CO phân bi thu hôi theo quy djnh
tti các Khoãn 4, 5 và 6 Dieu nay va trong các tnnrng hçrp khác duçrc quy djnh tai Diéu l nay.
4. CO ph&n bj thu h6i duçnc coi là cac cO phn dtnçic quyen chào bàn quy djnh t?i khoân 3 Diu
112 Lut doanh nghip. HDQT cO th trnc tiep hoc Uy quyên bàn, tái phãn phôi hoc giái
quyêt cho nguOi dã sO hitu cô phn bj thu hôi hoc các doi tucmg khác theo nhitng diêu kin
và each thinc ma HDQT thAy là phU hçip.
5. CO dong nAm gut cO phn bj thu h6i s phái tin bO ttr each cO dông d6i
nhitng CO phÀn do,
nhirng vn phái chju trách nhim tuclng 1mg vOi tong mnh giá cO phãn dA dang k mua dôi
vOi nghTa vi tài chinh ella Cong ty phát sinh vào thOi diem thu hOi theo quyêt djnh ella HDQT
ke tin ngày thu hôi cho den ngày thirc hin thanh toán. HDQT CO toãn quyên quyêt djnh vic
cuOng che thanh toán toàn b giá frj cO phiêu vào th&i diem thu hôi hoc CO the min giãm
thanh toán mt phn hoc toàn b so tien do.
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6.

Thông báo thu hi s droc g1ri dn nguii nm gi c ph.n bj thu hi truâc thi dim thu hi.
Vic thu hôi van có hiu 1rc ké ca trong tri.thng hçp có sai sot hoc bat can trong vic gri
thông báo.

v. co CAU TO CHIC, QUAN LY vA KIEM SOAT
Biu 10. Co cu to chfrc quãn 1
Co c.0 t chirc quãn 1 cUa Cong ty bao gm:
a.

Dai hi dng ci dông;

b.

Hi dng quân trj, Uy ban kim toán trrc thuc Hi dng quãn trj;

c.

Tng Giám dc;

Vt. CO BONG

A PAl HQI BONG CO BONG

Biu 11. Quyn cüa c1 dông
1. C dông là ngi.ri chü sâ hUu Cong ty, Co CC quy&n và nghTa vii tuong xng theo s c phAn
và 1oi cô phân ma h9 s& h&u. Co dông chi chju trách nhim ye nv và các nghia vii tài san
khác cüa Cong ty trong phm vi sO von dà gop vào Cong ty.
2. Nguôi n&m gi c phn ph thông có các quyn sau:
a.

Tham gia các DHDCD vàth%rc hin quyn biu quy& tnrc tip hoc thông qua di din
duçic üy quyên. Mi cô phãn phô thông có mt phiêu biêu quyêt;

b.

Nhn c tue vâi mi'rc theo quyt dnh cUa DHDCD;

c.

Tir do chuyn nhircmg c phAn dà duçc thanh toán dAy dü cüa mInh cho ngi.iäi khác, trcr
tnr1ng hçp quy djnh ti khoân 3 Diêu 120, khoãn 1 Diêu 127 Lut Doanh nghip, Diêu
1 nay và pháp 1ut hin hành;

d. Duc uu tiên mua c phn mOi chào ban tuong 1rng vói t' 1 c ph.n ph thông ma h9
sO hu trong Cong ty;
e.

Xem xét, tra cüu, trich liic các thông tin lien quan dn c dOng trong danh sách c dông
dü tu cách tham gia DHDCD va yeu câu süa dOi các thông tin không chInh xác;

f.

Xem xét, tra cthi, trIch liic ho.c sao chip Diu 1 Cong ty, s biên bàn hop DHDCD và
các nghj quyêt cUa DHDCD;

g.

Tri.rOng hçip Cong ty giãi th, duçc nhn mt phn tài san cOn 1i tuong ung vOi s c
phãn gop von vào Cong ty sau khi Cong ty dà thanh toán cho chü nç và các cô dông loi
khác theo quy djnh cia pháp Iut;

h.

Co dông biêu quyêt phãn di quyt djnh v vic t chic 1i Cong ty hoc thay dôi quyên,
nghiavu cUa Co dOng duçic quy djnh ti Diéu 1 nay có quyén yêu câu Cong ty mua 1i
cO phân eüa h9 trong cac tnr&ng hçp quy djnh ti Diêu 132 cUa Lut Doanh nghip;

i.

Duçc di xü bInh d.ng. Mi c ph.n cUa cüng mt loi du to cho c dOng sâ hüu các
quyên, nghia v%1 và lçñ Ich nang nhau. Trumg hcip Cong ty có các 1oti cO phan iiii dài,
cãc quyên va nghTa vi gãn lien voi các 1oi co phân uu dâi phãi di.rçxc DHDCD thông qua
và cong bO day dü cho cO dOng;
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j.

Duc tip c.n dy dü thông tin djnh k và thông tin bt thung do Cong ty cong b theo
quy djnh cUa pháp 1ut;

k. Duic bão v cac quyn, lçii Ich hçip pháp cüa minh; d nghj dinh chi, hUy bO nghj quyt,
quyêt djnh cUa DHDCD, HDQT theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip;
1.
3.

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

C6 dong hoc nhóm c dông nm git1 ffi 5% thng s6 c ph.n ph6 thông trâ len có các quyn
sau:
a. D cir các thành viên HDQT theo quy djnh tuclng üng tai các Diu 24.2;
b. Yêu cu HDQT th%rc hin vic triu tp hçp DHDCD theo các quy djnh tai khoàn 3 Diu
115 và Diu 140 Lut Doanh nghip và Diêu l nay;
c. Xem xét, tra cru, trIch ljc S6 biên bàn va nghj quyt, quy6t djnh cUa HDQT, báo cáo tài
chinh ban niên và hang nAm, báo cáo cia Ban kiêm soát, hcp dông, giao djch phài thông
qua HDQT và tài 1iu khác, trir tài 1iu lien quan dn bI mt thucmg mai, bI mt kinh
doanh cüa Cong ty;
d. Yêu c&u UBKT kim tra trng v&n d ci th lien quan dn quàn l, diu hành hoat dng
ciia Cong ty khi xét thây c.n thi&. Yêu câu phái bang van bàn và phài bao gOm các ni
dung sau day: h9, ten, dia chi lien lac, quOc tjch, s6 giây tä pháp 1 cüa cá nhân dôi vâi
cô dông là cá nhàn; ten, ma so doanh nghip hoc so giây tà pháp l cña to chüc, dja chi
trii so chinh dOi vOi co dOng là to chic; so lucrng cO phàn và thOi diem dang k cO phn
cUa trng cO dông, t6ng so cô phn cia cà nhóm cô dOng và t 1 sO hthi trong tong so cô
phân cUa Cong ty; van dê can kiêm tra, mic dich kim tra;
e. Kin nghj vn d dua vào chucing trInh h9p DHDCD. Kin nghj phãi bang van bàn và
duçcc gfri den Cong ty chm nMt I 03 ngày lam vic triiOc ngày khai mac. Kiên nghj
phãi ghi rO ten cô dông, sO lung tng loai cô phân cUa Co dông, van dê kiên nghj dua
vào chi.wng trInh hçp;
f.

Các quyn khác duçic quy djnh theo quy djnh cüa pháp lust và Diu l nay.

Diêu 12. Nghia vi1 cüa c dông
C6 dông có nghia vii sau:
1. Thanh toán tin mua C6 ph&n dñ và diing thOi hn dà dang k mua theo quy djnh;
2. Không thrçic rut v6n da gop bang c6 ph.n ph6 thông ra khOi Cong ty duOi mçñ hlnh thirc, trir
truOng hçip duçic Cong t' hoc nguOi khác mua lai cO phn. TruOng hcip Co cô dông riit mOt
phãn hoc toàn b von co phn dA gop trái vOi quy djnh tai khoàn nay thi cô dong dO và nguOi
cO 1i Ich lien quan trong Cong ty phái cing lien dOi chu trách nhim ye các khoàn nq và
nghia vii tai san khác cüa Cong ty trong phm vi giá tn c8 phân cIA bj rut và các thit h.i xãy
ra.
3. Tuân thi Diu 1 Cong ty và Quy ch quãn l ni b cüa Cong ty.
4. Chp hành Nghj quyét, quyt djnh cüa DHDCD, IIDQT.
5. Bao mt các thông tin duçc Cong ty cung cp theo quy djnh tai Diàu l cOng ty và pháp 1ut;
clii sr ding thông tin duçic cung cap e thirc hin va báo v quyên va lçi Ich hcip pháp cUa
mlnh; nghiêm cm phát tan hoc sao, gfri thông tin ducic Cong ty cung cap cho to chüc, cá
nhânkhác.
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6.

Tham dr cuc h9p DHDCD va thrc hin quyn biu quyt thông qua các hInh thirc sau:
a. Tham d%r va biu quyt trirc tip ti cuOc hçp;
b. Uy quyên cho cá nhãn, to chirc khãc tham d%r và biêu quyêt ti cuc hQp;
c. Tham dii va biêu quyêt thông qua hi nghj trrc tuyên, bô phiêu din tr hotc hInh thirc din
tükhác;
d. Giri phiu biu quyt dn cuc hp thông qua thix, fax, thi.r din tU;
d) Gui phiêu biêu quyêt bang phuo'ng tin khác theo quy djnh trong Diêu l Cong ty.

7.

Cung cAp dja chi chInh xác khi däng k mua c phAn;

8.

Hoãn thãnh cac nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành;

9.

Chju trách nhiêm cá nhân khi nhán danh Cong ty thrOi mi hinh thirc d thiic hin mt trong
các hãnh vi sau day:
a.

Vi phm pháp lut;

b.

Tin hành kinh doanh và các giao djch khác d tu 1çi hoc phiic vi lçi Ich cUa to chi'rc,
cá nhân khác;

c.

Thanh toán cac khoãn no chua dn hn tnuOc nguy Co tài chInh có th xãy ra dOi vâi Cong
ty.

Biu 13. Di hi dng c dông
1. DHDCD là co quan có thâm quyên cao nhât cüa Cong ty. DHDCD thi.thng nién duçc to chirc
môi nãm mOt lan. DHDCD phái hp thung niên trong th&i hn bôn thang, kê tir ngày kêt
thüc nám tài chInh. HDQT quyêt djnh gia hn (neu xét thây can thiét), nhixng không qua 06
tháng, kê ti~ ngày kêt thc näm tài chInh. Ngoài cuc hp thuOng niên, DHDCD có the hop
bat thu&ng. Dja diem hçp DHDCD duçrc xác djnh là noi chü ta tham dir hop và phâi a trén
lãnh thô Viêt Nam.
2. HDQT t ch.'xc triu tp hop DHDCD thithng niên và Iira chpn dja dim phü hp. DHDCD
thi.rang niên quyêt djnh nhftng van dê theo quy dnh cUa pháp 1ut và Diêu l Cong ty,
bit thông qua các báo cáo tài chInh hang nAm duqc kiêm toán và ngãn sách tài chInh cho näm
tài chInh tiêp theo. Triiông hçip Bao cáo kiêm toán báo cáo tài chInh nàm cUa Cong ty có các
khoânngoi trir tr9ng yêu, kiên kiêm toan trái ngtrgc hoc ttr chôi, Cong ty phãi mai dai
diên to chuc kiêm toan duçrc chap thun thirc hinkiêm toán báo cáo tài chInh cüa Cong ty
dir hop DHDCD thtrO'ng niên Va di din to chuc kiêm toán duc chap thun néu trên Co trách
nhiêm tham dir hop Dai hôi dông cO dông thuang niên cüa Cong ty. Ben cnh do, Các kiêm
toán viên dc 1p cüng duçrc mäi tham dr di hi dê tu van cho vic thông qua các báo cáo
tài chInh hang nãm.
DHDCD thirang then có the dirçc t ch(xc tr%rc tuyn qua mng. C dông có th dang k tham
d%r di hi và thirc hin quyén biêu quyêt cUa minh dôi vai các van dê ti cuc hop thông qua
mng mt cách thun tin và hiu qua.
Co dOng tham dir Va bO phieu trirc tuyén cüng duçic coi nhu cO dOng do tharn dr Di hi trçrc
tiêp. Do dO, cac co dOng khi dang nhp vào h thông hop/bo phiêu trrc tuyên cüa COng ty thl
duçc coi là co dOng trirc tiêp tham dir và kêt qua bO phiêu cüng có giá tr nhu cO dông bO
phiêu trirc tiêp ti Di hi.
(i) C dOng thrc hin tham d%r Di hi thông qua hinh thuc dung ma dAng nh.p do Ban tO
chuc Di hôi cung cap dê dang nhp vào h thông khi Di hi dirc tiên hành.
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(ii) Ma clang nhp cia c dông duçic Ban th chixc quy djnh phü hçip vài yêu c&u cUa dan vj
cung cap djch vii tr1ic tuyên tai th&i dim to chüc Dai hôi.
(iii) Sau khi c6 dông (hoc ngu?ñ dtrçrc üy quyn) clang nhp vào h th6ng th chüc Di hi
trrc tuyên, cô dông có th thrc hin các quyên cüa mInh theo quy djnh cüa Diu 1 va
Lut Doanh nghip.
(iv) Trung hçip c dongthay di thông tin cá nhán thi lien h vd Thành viên luu k nai Co
dông ma tài khoàn dê cp nht truâc ngày chôt danh sách c6 dông tham d%r Di hi.
(v) Cong ty ban hãnh Quy ch DHDCD trirc tuyn phii hçip tai mi k' 4i hi (nêu co).
3. HDQT phãi triu tp DHDCD bt thutmg trong cãc truO'ng hçip sau:
a. HDQT xét thAy cn thit vi lçñ Ich cüa Cong ty;
b. S thành viên HDQT, thành viên dc 1p HDQT It han s thành viên theo quy djnh ca
pháp lut hoc so thành viên HDQT bj giam qua mt phân ba (1/3) so vâi so thành viên
quy djnh tai Dieu l nay;
c. C dông hoc nhóm c cong quy djnh ti Diu 11.3 cña Diu l nay yêu cu triu tp
DHDCD bang mt van bàn hen nghj. Van bàn hen ngh triu tp phãi dixqc 1p bang van
bàn và phãi có hç, ten, dja chi thrông trt, so The can cuâc cong dan, Giáy chfrng minh
nhãn dan, H chiêu hoc chrng thc cá nhân hçp pháp khác dôi vài cô dông là Ca nhán;
ten, ma so doanh nghip hoäc so quyêt drnh thanh lap, dja chi tru sa chinh dôi vcn cô
dông là to chirc; so cO phn và thai diem clang kcô phãn cüatlmg cô dông, tong so cô
phân cüa cà nhóm cô cong và t' l so hüu trong tong so cô phân cüa Cong ty, cAn cr và
1 do yêu câu triu tp hQp DHDCD. Kern theo yêu câu triu tp hcp phâi có các tai lieu,
chrng cir ye các vi?hm cüa HDQT, mirc d vi phm hoc ye quyêt djnh vuçlt qua thãm
quyen. VAn bàn hen nghj phãi có chü k cUa các c dongliên quan (vAn bàn hen nghj
có th 1p thành nhiêu bàn dê có di chit k cüa tat cà các cô cong có lien quan);
d. Các tnxOng hcp khác theo quy djnh cUa pháp lust và Diu 1 Cong ty.
4. Triu tp hQp DHDCD Mt thuOng
a. HDQT phai triu tp h9p DHDCD: (i) trong thOi hn sáu muai ngày k tr ngày s thành
vien HDQT cOn lai nhu quy djnh tai Khoãn 3(c) Diu 13 cüa Diu 1 nay; (ii) trong thai
hn ba muoi ngày kê tü ngày nhn duçc yêu câu quy djnh ti Khoãn 3d Diêu 13 cüa Di&u
l nay.
b. TruOng hqp HDQT không triu t.p DHDCD theo quy djnh ti Khoàn 4a Diu 13 cüa
Diêu l nay tin trong thai hn ba muai ngày tiêp theo, cô dong, nhóm cô cong có yeu câu
quy djnh ti Khoàn 3d Diêu 13 cuaDieu i nay có quyen thay the HDQT triu tp h9p
DHDCD theo quy djnh Khoãn 4 Diêu 140 Lu3t Doanh nghip.
c. Trong tniOng hcxp nay, c cong hoc nhóm c cong triu tp hçp DHDCE) có th d nghj
Co quan clang k kinh doanh giám sat trinh t%r, thU tic triu tap, tien hãnh hpp và ra quyet
djnh cUa DHDCD. Tat câ. chi phi cho vic triu tp va tiên hành hçp DHDCD se dtrçic
Cong ty hoàn 1i. Chi phi nay không bao gôm nhirng chi phI do cô cong chi tiêu kin tham
d%r DHDCD, kê cá chi phi An Ova di lai.
Diu 14. Quyn và nhim vii cüa DHDCI)
1. DHDCD có quyM và nghia vii sau:
a. Thông qua djnh htrOng phát trin cUa Cong ty;
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I

j

b.

Quyet djnh loai CO phn va tong so Co ph.n cüa tiimg loai duçic quyên chào ban; quyêt
djnh mirc cô tire hang näm cUa tirng 1oi cO phan;

c.

Bu, min nhim, bi nhim thành viên HDQT;

d. Quyt djnh du tu hoc ban s tài san có giá trj tir 35% thng giá trj tái san tth len duçc
ghi trong báo cáo tài chInh gân that cüa Cong ty;
e.

Quyt djnh sira di, b sung Diu l Cong ty;

f.

Thông qua báo cáo tãi chInh h.ng nãm;

g. Quyt djnh mua li trên 10% tng s c phn dã ban cUa mi loai;
h. Xem xét, xir l' vi phm cira thành viên HDQT gay thit hi cho Cong ty và c dông Cong
ty;
i.

Quyt djnh t chirc !ai, giãi th COng ty;

j.

Quyt djnh ngân sách hoc t6ng mire thu lao, thuOng và lçii Ich khác cho HDQT;

k.

Phê duyt Quy ch quãn trj ni b; Quy ch hoat dng HDQT;

1.

Phê duyt danh sách cong ty kim toán thrc chap thi4n; quyt djnh cong ty kiêm toán
ducc chap thu.n thirc hin kiêrn tra hot dng cira Cong ty, bäi mien kiêm toán viên dirçic
chap thun khi xét thây can thiêt;

m. Quyn vã nghTa vi khác theo quy djnh pháp 1u.t.
2.

DHDCD tháo lun và thông qua các vn dê sau:
a. K hoch kinh doanh hang näm cUa Cong ty;
b. Báo cáo tài chInh hang näm d duc kim toán;
c. Báo cáo cüa HDQT v quãn trj Va kt qua hot dng cüa HDQT và ti'rng thãnh viên HDQT.
Thành viên dc l.p HDQT CO trách nhim báo cáo hoat dng cüa mInh trong UBKT ti
cuc hçp DHDCD thix?mg niên theo quy djnh Diêu 284, Nghj djnh 155/2020/ND-CP;
d. Mire c tire di vâi mi c phn cUa tirng loi;
e. S6 hxgng thành viên HDQT;
f. BAu, min nhim, bãi nhim thành viên HDQT;
g. Quyt djnh ngân sách hoc tng mire thir lao, thiiâng va l?i Ich khác cho HDQT;
h. Phê duyt danh sách cOng ty kim toán dixçvc ch.p thun; quyt djnh cong ty kim toán
thrçrc chap thun thrc hin kiêrn tra hot dng cüa Cong ty, bAi mien kiêm toán viên ducic
chap thu.n khi xét thây can thiêt;
i. B sung và sira di Diu 1 Cong ty;
j.

Loi c phAn vã s luqng c phn mOi duçic phát hãnh di vâi mi 1oi c ph.n và vic
chuyén nhtrcmg cô phân cüa thành viên sang 1p trong vOng ba (03) näm dâu tién kê tir
ngày thành lap;

k. Chia, tách, hçip nht, sap nhp hoc chuyn di Cong ty;
1.

T chirc li và giái th (thanh l) Cong ty và chi djnh ngii?i thanh 1;

m. Quyt dnh giao djch dau tu hoc ban s tài san cO giá trj tir 35% tth len tong giá trj tái
san cUa Cong ty dtrc ghi trong báo cáo tài chinh k' gan nhât dA dirçrc kiêm toán;
n. Quyt djnh mua li trén 10% tng s6 c phn phát hành cira mi loai;
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o. Cong ty k kêt hçrp dông, giao djchvói nhUng di ttrçlng duçc quy djnh tai khoàn 1 Diêu
167 Lut doanh nghip v&i giá trj bäxlg hoc 1&n hon 35% tong giá trj tài san cüa Cong ty
duqc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât;
p. Chip thun các giao djch vâi c dông, ngu?i quãn l doanh nghip và ngix?ii cO lien quan
cüa các doi ttrçYng nay quy dlnh tai khoãn 4 Diêu 293 Nghj djnh 155/2020/ND-CP
so

q. Phê duyt Quy ch quán tn ni bO; Quy ch hoat dng HDQT;
r. Các v.n d khác theo quy djnh cüa pháp lust và Diu l nay.
3.

Tt câ cac nghj quyt và cac v.n d dä duçc dua vào chtrong trInh h9p phãi duçc dua ra thão
lu.n và biêu quyêt tai cuc hp DHDCD.
.A

A

Dieu 15. Uy quyen tham thy hQp DHDCD
1. C dông, ngi.x?ii dai din theo Uy quyn cüa c dong là t chi'rc có th trrc tip tham dix hp
hoc Uy quyên cho mOt hoc mt cá nhân, to chixc khác d%r hp hoc dçr hçp thông qua mt
trong các hInh thi'rc quy dnh tai khoàn 3 Diêu 144 Lust Doanh nghip.
so

2.

Vic üy quyn cho cá nhân, t chrc dai din dir hp Dai hi dong cô dông theo quy djnh tai
khoán 1 Diêu nay phãi l.p thành van bàn. VAn bàn üy quyên du?c l.p theo quy djnh cña pháp
lust ye dan sr và phãi nêu rO ten cô dông Uy quyên, ten cá nhân, to chc duc üy quyên, sO
hrng cO phãn dixgc
quyên, ni dung Uy quyên, pham vi Uy quyên, thi han üy quyén, chft
k' cüa ben Uy quyên và ben thrçxc Uy quyên.
uy

Nguñ throc üy quyn d%r hp Dai hi itng c dông phài np vAn bàn üy quyn khi dAng k
dir hop Tri.rong hop uy quyên lai thi ngum tham dii hop phai xuât tnnh them vAn ban uy
quyên ban dâu cUa cO dong, nguri di din theo üy quyên cUa cô dOng là tO chirc (nêu tnuâc
do chira dang k vOi Cong ty).
3.

Phiêu biêu quyt cCia nguri dixçc üy quyn d%r hop trong phm vi dirçc üy quyn vn Co hiu
lrc khi có mt trong các tri.ring hop sau day:
a.

Ngithi Uy quyn dA cht, bj han ch nA.ng lirc hành vi dan sir hoc bj mt nAng 1irc hành
vi dan su;

b. Ngu?ri üy quyn dA hüy bO vic chi djth üy quyn;
c.

Nguri Uy quyn dA buy bO thm quyn cüa ngui thrc hin vic üy quyn.

Diu khoãn nay s khOng áp ding trong trithng hop Cong ty nhn duçc thông báo ye mt
trong cac sir kin trên tnuâc gi khai mac cuc hop DHDCD hoc trixâc khi cuc hop duc
triêu tap lai.
Diu 16. Thay di các quyn
1. Vic t chüc cuc hop cüa các c dOng nm gift mOt loai c ph.n ixu dAi d thông qua Vic
thay dOi hoAc huy bo cac quyên dAc biêt gAn lien vcn môt loai cO phãn iiu dAi co hiêu h.rc khi
throc cO dông nAm gift it that 65% cô phân phô thông tham dir hop thông qua dOng thoi diroc
cO dông nAm gift It that 65% quyên biêu quyêt cUa loai Co phán iru dAi nêu trên biêu quyêt
thông qua. Nghj quyêt DHDCD ye ni dung làmthay dOi bat l?i quyên và nghia vi cUa cô
dOng s hftu cO phân iru dAi chi thrçrc thông qua nêu duçc sO cO dOng iru dAi cüng loai dir hop
sâ htu tft 75% tOng cO phân uu dAi loai do tth len tan thành hoc di.rçc cac cO dOng iru dAi
cüng loai sc httu tft 75% tOng sO cô phân tru dAi loai dO tth len tan thành trong trtrng hop
so
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thông qua ngh quy& duài hunh thirc 1y kin bang van bàn. Vic thay &i quyn nêu trên
clii co giá trj khi có t& thiêu hai (02) cô dông (hoc dai din thxçc iy quyên cüa h9) Va näm
git tôi thiu mt phn ba (1/3) giá trj mnh giá cüa các c phãn loai do d phát hành. Trueing
hp không cO dü so di biêu nhu nêu trên thI cuc hQp duqc t chixc laj trong vOng ba mirai
(30) ngày sau dO va nhung ngui nàm gi cô ph.n thuOc 1oi dO (khong ph%I thuOc vào so
hrqng ngithi va so cô ph.n) CO mt trrc tiêp hoc thông qua di din duoc Uy quyên dêu ducic
coi là dü sO lucmg dai biu yeu câu. Ti các cuOc h9p cüa c dong näm git cô phãn uu dâi nêu
trén, nh1ing ngucn nm git cô phãn thuôc loai do co mat truc tiêp hoäc qua ngtxcn dai diên co
the yêu can bO phiêu kin. Môi cô phân ci)ng loai cO quyen biêu quyêt ngang bang nhau t.i CáC
CUC hçp nêu trên.
2. Thu t%ic tin hành các CUC h9p riêng bit nhu 4y duçic th%rc hin tirclng tir vài các quy djnh
ti Diêu 18, Diàu 19 và Diêu 20.
3. TrCr khi các diu khoãn phát hành c phn quy djnh khác, các cjuyàn dc bit gân 1in vOi các
1o.i c phn cO quyn i.ru däi d6i vi mt s6 hoc tAt cà các van dé lien quan den chia sé lçii
nhun hoAc tãi san cüa Cong ty së không bj thay di khi Cong ty phát hãnh them các cô phãn
cüng loai.
Diu 17. Triu tp DIIDCD, chirong trmnh hçp và thông báo hçp DHDCD
1. HDQT triu tp DHDCD thu&ng niên và bAt thumg. DHDCD bAt thtrng duçYC triu tp theo
các trx&ng hçp quy djnh t.i dim a hoc dim b khoãn 3 diu 13 Diêu 1 nay.
2. Nguoi triu tap DHDCD phai th%rc hin nhftng nhim vi sau day:
a. Chunbj danh sách các C6 dOng dü diu kin tham gia và biu quyM tai DHDCD. Danh
sách cô dông cO quyên dr h9p DFIDCD ducxc 1p không qua 10 ngày tnlOc ngày gui thông
báo mM h9p DHDCD. Cong ty phái cong bô thông tin v vic 1p danh sách cô dông có
quyn tham dr hçp DHDCD tôi thiêu 20 ngày trtióc ngày dang k Cuôi cüng;
b. ChuAn bj chirmig trmnh, ni dung dai hi;
c. ChuAn bj tài 1iu cho di hi;
d. Dr tháo nghj quyt DHDCD theo nOi dung dir kin cüa cuc hpp;
e. Xác djnh thM gian và dja dim t6 chuc di hOi;
f.

Thông báo và gui thông báo h9p DHDCD cho tAt cã các C6 dông cO quyn dir hQp.

g. Các Cong vic khác phic vi di hi.
3. Thông báo hQp DHDCD phái bao g6m chuong trinh h9p và các thông tin lien quan ye các van
dê se duçic thâo 1un và biêu quyêt tai di hi, Thông báo h9p DHDCD dtrçic gui cho cô dOng
qua duing btru din bang phucmg thüc bâo dam tth dja clii dä dang k cüacô dông hoc tai
dja cM do cô dông cung cAp d phic vi vic gui thông tin, dông thM cong bô trên trang thOn
tin din tCr cüa Cong ty và Uy ban Chirng khoán Nhà nucc, Si giao djch chmg khoán non cô
phiêu cüa Cong ty niêm yet hoc däng k giao djch. NguM triu tp hçp DHDCD phãi gui
thông báo mM h9p den tat cã các cô dong trong Danh sách cô dong cO quyèn d hçp chm
nhât 21 ngày truâc ngày khai mc cuc hçp, (tinh tr ngày ma thông báo duçxc gui hoc chuyên
di mt cách hçip l, dircc trã cuâc phi hoc duçic bO vào hOrn thu). Chucmg trinh h9p DI-IDCD,
cac tai lieu lien quan den các van dê se duçc biêu quyêt ti dai hi duc gui cho các cô dông
hocfvà däng trên trang thông tin din tü cUa Cong ty. Trong trithng hcxp tài 1iu không ducic
gui kern thông báo hçp DHDCD, thông báo mM hQp phài neu rO du&ng dan den toàn bO tài
1iu h9p d các CO dông cO th tiêp cn, bao gôm:
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a.

Chucmg trmnh h9p, các tài lieu sir diving trong cuc hçp;

b.

Danh sách và thông tin chi tit cüa các Ung viên trong tnxng hçip bAu thành viên HDQT;

c.

Phiu biu quyt;

d.

Dr tháo nghj quyt di vài trng vn d trong chiicmg trInh hçp.

e.

C dông hoc nhóm c dông dixçc d cp t?i Diu 11 .3cüa Diu l nay co quyn d xut
các van dê thra vào chwrng trInhhçp DHDCD. Dê xuât phãi thrçrc lam bang van bàn Va
phài d.rcic giri cho Cong ty It nhât ba ngày lam vic tnr6c ngày khai mac DHDCD. Dé
xuât phái bao gôm h9 và ten cô dông, so 1i.ryng và loai Co phân ngui do näm gifl, và ni
dung dé ngh thra vao ch.rang trinh hop.

4. Ngithi triêu tp hpp DHDCD có quyn tü chi nhng d xut lien quan dn M%ic e Khoãn 3
cUa Diêu 17 trong các trithng hçp sau:
a.

D xut thrçrc gui dn không dung thi han hoc không dü, không dung ni dung;

b.

Vào th?i dim d xut, c dông hoc nhóm c dông không nm giu dü tir 5% C6 ph.n
phô thông tth len;

c.

Vn d d xut không thuOc ph?m vi thm quyn cUa DHDCD bàn bac và thông qua.

d.

Các trtxOng hçip khác theo quy dnh cüa pháp

lust

và Diu l nay.

5. Nguôi triu tp hop DHDCD phãi chp nhn và dua kin nghj quy djnh ti dim d, khoãn 3
Diêu nay vào dir kiên chi.nmg trInh và ni dung cuic hop, trü tru&ng hçip quy djnh tai khoàn
4 Diêu nay; kiên nghi duoc chInh thuc bô sung vào chucng trInh và ni dung cuc hop nêu
duc DHDCD chap thuan.
Diu 18. Các diu kiin tin hành hçp DHDCD
1. DHDCD duçic tin hành khi Co s6 c6 dông dir hçp dai dien cho trên 50% t6ng s6 phiu biu
quyêt.
2,

Trtxyng hop không có dü s6 1ixcng dai biu c.n thi& trong vOng ba miioi (30) phüt kê ti'r thOi
diem an dinh khai mac dai hôi, dai hôi phai duac triêu tap lai trong vong ba mixai (30) ngay
ke t1r ngày d%r djnh to chirc DHDCD lan thi:r nhât. DHDCD triu tp li chi duçic tiên hành khi
co thanh viên tham di.r Ia cac cO dOng va nhüng dai diên di.roc uy quyên dir hop dai diên cho
tr 33% tong so phiêu biêu quyêt trâ len.

3. Tnrmg hçip dai hi lAn thu hai khOng duqc tin hành do không có dü s6 di biu can thiêt
trong vOng ba mucri phüt kê t1r thi diem an djnh khai mac dai hi, DHDCD lan thu ba cO the
duc triu tp trong vOng hal mucri ngày kê tr ngày dr djnh tién hành di hi lan hai, và trong
truo'ng hcrp nay dai hôi ducic tiên hanh khOng phu thuOc vao so luong cô dOng hay dai diên uy
quyên tham dir và duçc coi là hçrp 1 và cO quyên quyêt djnh tat ca các van dê ma DHDCD
lan thu nhât co the phê chuân.
4. Theo d nghi Chu toa, DHDCD có quyn thay d6i chuong trInh hp dâ dirge gui kern theo
thông báo mi hop theo quy djnh tai Dieu 17.3 cüa Dieu 1 nay.
S

Dieu 19. The thirc tien hanh hQp va bieu quyet ti DHDCD
1.

Vào ngày t6 chuc DHDCD, Cong ty phãi thirc hin thu tiic dang k' c6 dong và phái thçrc hin
viêc dang k cho den khi các cô dOng cO quyên du hop có mt dang ky hêt.
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2. Khi tin hãnh däng k c dông, Cong ty s cp cho timg c dông hoc di din duqe üy quyên
Co quyên biêu quy& mt the biêu quyêt, trên dO cO ghi so dang ks', h va ten cüa cô dông, hQ
va ten dai din dtrçic üy quyên và s6 phiêu biêu quy& cia cô dông dO. Vic biêu quyêt dtrçic
tiên hãnh bang biu quyêt tan thãnh, không tan thânh và không cO kiên. Khi tiên hânh biêu
quyêt tal dai hôi, so the ung h nghi quyêt duoc thu tnrâc, so the phân dôi nghi quyêt ducic
thu sau, cuôi cüng dm t6ng s6 phiêu tan thành hay phãn dôi dê quyêt djnh. Tong so phiêu
iing h, phãn di trng vn d hoc bO phi&i träng, sê duçic Chü toa thông báo ngay sau khi
tiên hành biêu quyêt v.n dê dO. Dai hi Mu nhitng ngithi chju trách nhim kiêm phiêu hoc
giám sat kiêm phieutheo dê nghj cüa Chü tQa. So thành viên cüa ban kiêm phiêu do DHDCD
quyêt djnh can cii'r dê nghj cüa Chü t9a cuOc hQp.
3. C6 dong hoc dai din duçic üy quyn dn du DHDCD muon cO quyn däng k ngay và sau
dO có quyn tham gia và biêu quy& ngay tai dai hi. Chü toa không CO trách nhim dmg dai
hi dê cho cô dông den muon Thng k và hiu lrc ci:ia các dçrt biêu quyêt dA tiên hãnh trixóc
khi cô dông den muon tham dir së không bj ãnh huing.
4. DHDCD sê do Chü tjch HDQT chü trI, trithng hçip Chü tjch HDQT v.ng mt thI Phó ChiX
tjch IIDQT hoäc là nguxi ducic DHDCD Mu ra se chütri. Tnxmg hqp không ai trong so ho
cO the chü tn dai hôi, thành viên HDQT chi'rc vi cao nhât có mt sê to chiXc hpp dé Mu ra Chü
tQa cUa DHDCD, ChU toa không nhât thiêt phai là thãnh viên HDQT. Chü tjch, Phó Chü tjch
hoc Chü t9a duçic DHDCE) bâu ra d c mt thu k dê 1p biên bàn dai hOi. Truông hçxp bâu
Chü tça, ten ChU t9a duçvc dê dr và s phiêu bâu cho Chü t9a phãi duçic cong bô.
5. Chucmg trInh Va ni dung cuc h9p phài dtrcic DHDCD thông qua trong phiên khai mac.
Chuong trinh phái xác djnh rO và chi tiêt th&i gian dôi vi tirng van dê trong ni dung chucing
trinh hçp. Chü t9a dai hi có the hoan dai hi khi cO sr nhât trI hoc yêu câu cüa DHDCD dä
co du sO hrcmg dai biêu du hop can thiêt theo quy dinh tal khoan 8 Diêu 146 Luât Doanh
nghipnêu nhn thây rang (a) các thành viên tham dir không the CO chô ngôi thun tin a dja
diem to chrc dai hi, (b) hành vi cüa nhng nguai cO mt lam mat trt tr hoc cO khã nAng
lam mat trt tir cüa cuc h9p hoc (c) s1r tn hoan là can thit dê cad cong vic cüa dai hOi duçic
tiên hành môt cách h l. Ngoài ra, Chü toa dai hOi cO the hoan dai hOi khi cO sr nhât trI
hoc yêu câu ciXa DHDCD d có dü s6 lucmg dai biêu dr hop can thit. Th&i gian hoän tôi da
không qua ba ngày k ttr ngày dir dnh khai mac dai hi. Di hi h9p lai Se chi xem xét các
cong vic lê ra dâ dixçic giãi quyêt hçip pháp tai dai hi b tn hoân tnróc dO.
6. Tru&ng hçip chü t9a hoan hoc tam diXng DHDCD trái vài quy djnh tai khoàn 5 Diu 19,
DHDCD bâu mt ngu?ñ khác trong so nhftng thành vien tham dr dê thay the chü t9a dieu
hânh CUC hpp cho den lüc kêt thüc và hiu lirc các biêu quyêt tai cuc h9p dO khOng bj ành
hu&ng.
7. Chü toa cUa dai hi hoc Thu k dai hOi cO the tiên hành các hoat dng ma hç tMy cn thit
dê dieu khiên DHDCD mOt cách hçip l và cO t4t t%r; hoc d dai hi phãn ánh duçc mong
mu6n cüa da sO tham du.
8. Nguai triu tp h9p DHDCD cO th yêu cu các c dông hoc dai din ducic üy quyn tham
d DHDCD chju sir kiem tra hoc cac bin pháp an ninh ma HDQT cho là thIch hcp. Tnung
hçip CO cO dong hoc dai din duçrc üy quyn không chu tuãn thu nhüng quy djnh ye kiêm tra
hoc các bin pháp an ninh nOi trén, HDQT sau khi xem xét mt cach can trQng cO the tü chôi
hoc tric xuât cô dông hoc dai din nOi trên tham gia Dai hi.
9. Ngtiäi triu tp hQp DHDCD , sau khi dA xem xét mt cách cn trQng, cO th tin hành các
bin pháp ducic HDQT cho là thich hcip dê:
a. B6 tn ch ngi tai dja dim h9p DHDCD;
b. Diu chinh s nguôi cO mt tai dja dim chInh h9p DHDCD;
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c.

Bão dam an toàn cho mçi nguäi có mt tai dja dim do;

d. To diu kin cho c dông tham dir (hoc tip tic tham thr) di hOi.
HDQT CO toàn quyn thay di nhtng bin pháp nêu trên và áp diing tat cà các bin pháp nêu
HDQT thây can thiêt. Các biên pháp ap diing cO the là cap giây vao cira ho.c sü diring nhttng
hInh thirc lira chon khác.
10. Trong truOng hçxptti DHDCD có áp dung các bin pháp nOi trên, HDQT khi xác djnh dja
diem dai hôi có the:
a.

Thông báo ring di hOi se di.xçic tin hành tti dja dim ghi trong thông báo và chU to di
hôi se có mat ti do ("Dia diem chInh cüa dai hi");

b. B trI, t chüc d nhüng c dông hoc dai din ducc üy quyn không d%r h9p thrçic theo
Diêu khoãn nay hoc nhUng ngixi muon tham gia a dja diem khác vâi Dja diem chInh
cUa dai hi có the dông thai tham dir dai hi;
Thông báo v vic t chirc di hi không c.n nêu chi tit nMng bin pháp to chiirc theo Diêu
khoân nay.
11. Trong Diu l nay (tth khi hoàn cãnh yêu cAu khac), mci c dông së disçic coi là tham gia di
hôi y Dia diem chInh cUa dai hi.
Hang nãm Cong ty phái t chic DHDCD It nh.t mt lAn. DHDCD thi.thng niên khOng dixçic
to chüc duOi hmnh thirc lay kiên bang van ban.
Diu 20. Thông qua quyt d!nh cüa DHDCD
1.

Trr tnrang hcp quy dinh ti Khoãn 2 và Khoãn 3 cüa Diu 20, các quyt dtnh cUa DHDCD
ye các van dê sau day së dixçc thông qua khi cO trén 50% tong so phiêu cüa tat ca các cO dông
dr hp tan thành.
a.

Thông qua báo cáo tài chinh hang näm;

b.

K hoch kinh doanh hang näm cUa cong ty

c.

Bài nhiêm và min nhim thành viên HDQT

d.

Va cac vn d khác.

2. Các quyt djnh cüa DHDCD lien quan dn vic scradi và b sung Diu 1, Loi cô phân và
tong so cô phãn cüa trng loai, to chrc 1i và giái the Cong ty, Thay dôi cci câu to chi.'rc quàn
1 Cong ty, Thành 1p các tiêu ban trrc thuc HDQT, Thay dôi ngành nghê và linh vrc kinh
doanh, Du an dâu ttr hoäc ban tài san có giá tn bang hotc Ian han 35% tOng giá trj tài san cüa
Cong ty và các chi nhánh cüa Cong ty tinh theo so sách kê toán dà du?c kiêrn toán gân nhât
së chi dugc thông qua néu duc sO cO dông di din tr 65% tong so biêu phiêu trâ len cüa tat
cã các cô dông dr hp tan thành.
3

Viêc bieu quyêt bâu thanh vien HDQT phai thixc hiên theo phuang thtrc bâu don phiêu, theo
dO môi cô dOng cO tong so phiéu biêu quyêt tuang irng vai tong so cô phân sa hthi nhãn vOi
so thánh viên duçc b cUa HDQT và CO dông cO quyên don hOt tong sO phiOu bãu cUa mmnh
cho mt hotc môt so ing cr viOn
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4.

a.

Ngwi trüng cir thành vien HDQT duçic xác djnh theo s phiu bu tInh tir cao xu6ng
thâp, bat dâu tir irng cr viên có so phiêu bâu cao nhât cho den khi dü so thânh viên quy
djnh ti Diêu 1 Cong ty.

b.

Tnrng hçp có ti'r hai i'mg cir vien trà len dt cñng s phiu bu nhi.r nhau cho thành viên
viên có so phiêu bâu
cuôi cüng cüa HDQT thi se tiên hành bâu li trong so các 1rng
ngang nhau hoc lira ch9n theo tiêu chi quy chê bu cü hoc Diêu l Cong ty.

Các Nghj quyt DHDCD duc thông qua b&ng 100% tng sé c phAn có quyn biu quyt là
hop pháp và cO hiu lirc ngay Ca khi trinh tir, thU t%ic triu tp hop và thông qua nghj quyêt do
vi pham quy djnh cUa Lust Doanh nghip và Diêu 1 Cong ty.

Diu 21. Thâm quyn và th thuc 1y kin ci dông bang van ban dé thông qua quyét d!nh
ella DHDCD
Th.m quyn và th thrc l&y kin c dông b&ng van bàn d thông qua quyM djnh cUa DHDCD
dixçcc thirc hin theo quy dnh sau dày:
1. HDQT cO quyn ly kin ci dông bang van bàn d thông qua quy& djnh cUa DHDCD bt
cir he nào nêu xét thây can thiêt vi lqi Ich cUa Cong ty, trr tnxmg hçip quy djnh ti khoàn 2
Diêu 147 Lust Doanh nghip;
2. HDQT phãi chun bj phiu ly kin, dir thão quyt djnh cUa DHDCD và các tài lieu giãi
trinh d1 thão quyêt. Phiêu lay ' kiên kern theo dir thào quyêt djnh và tài lieu giãi trinh phãi
&rçYc gui bang phrnng thirc bâo dam den duçic dja chi thithng trU cUa timg cô dông ch.m nhât
là 10 ngày truâc thai hn phài gri li phiêu lay kiên. Yêu câu và cách thrc g1ri phiêu lay
kiên và tài lieu kern theo duc thrc hin theo quy djnh ti khoân 3 Diêu 17 Diêu l nay;
3.

4.

Phiu My ' kin phãi cO các nOi dung chU yu sau dày:
a.

Ten, dja chi tri s chInh, ma s doanh nghip, noi dang k kinh doanh cUa Cong ty;

b.

Mic dIch lAy kin;

c.

HQ, ten, dia chi thtrông trU, quc tjch, s6 The can cuOc cong dan, GiAy chung rninh nhân
dan, HO chiêu holte chIrng thiric cá nhân hop pháp khác cUa cô dong là cá nhân; ten, ma
so Doanh nghip hoc so quyêt djnh thành 1p hoc so dang k' kinh doanh cUa cO dông
là to chUc hoc hç, ten dja chi thung trU, quôc tjch, so The can cuâc cong dan, Giây
chung minh nhân dan, Ho chiêu hoäc chixng thuc ca nhân hap phap khac cua dai dién
theo, Uy quyên cUa cO dông là to chic; sO krcmg cô phân cUa tirng 1oi và sO phiêu bieu
quyêt cUa cô dOng;

d.

Vn d cn lAy kin d thông qua quyt dnh;

e.

Phuang an biu quyt bao gm tan thành, không tan thành và khOng có ' kin;

f.

Thai h?n phãi gUi v Cong ty phiu lAy ' kin dà du?c trá Ru;

g.

H, ten, chit k cUa ChU tjch HDQT và nguOi di din theo pháp Iut cUa Cong ty;

C dong cO th giri phiu kin da trã lOi dn Cong ty theo mOt trong các hInh thirc sau dày:
a. Gfri thu. Phiu lAy kin dã dirçuc trâ Ru phái có chit k3" cita c dOng là cá nhân, cUa ngui
d?i din theo Uy quyen hotc ngu?xi di din theo pháp luat cUa cô dông là to chi'ic. Phiêu
lay kiên giti ye Cong ty phãi duac dirng trong phong bi dan kin và khOng ai duçuc quyên
ma truOc khi kiem phieu;
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b. Giri fax hoc thu din tir. Phiu 1y kin gri v cong ty qua fax hoc thu din tü phãi
duqc giü bI m@ den thai diem kiêm phiêu.
c. Các phiu thy kin gri và Cong ty sau thai hn dä xác djnh ti ni dung phiu thy kin
hoAc dä bi ma trong truang hap gui thu va bi tiêt 10 trong truang hap gin fax, thu diên tu
là không hap l. Phiêu lay kiên không duçic gfri ye duqc coi là phiêu không tham gia biêu
quyêt.
d. HDQT kim phi&i và 1p biên bàn kim phiu duói sr chüng kin cüa UBKT hoc cüa c
dông không nm gift chic v1i quãn 1 Cong ty. Biên bàn kim phiêu phái có các ni dung
chü yeu sau day:
i. Ten, dja chi tri sâ chinh, s6 và ngày cp Gthy chüng nhn dàng k doanh nghip, ncxi
dang k kinh doanh;
ii. Mic dIch và các vn d cn lAy kin d thông qua quy& djnh;
iii.S c6 dông vài thng s phiéu biu quyt dà tham gia biu quy&, trong do phãn bia
so phiêu biêu quyêt hap i và s6 biêu quyêt không hap 1, kern theo phi lic danh
sách cô dong tham gia biêu quyêt;
iv.T6ng s6 phiu tan thành, không tan thành và không CO kin di vài trng vn d;
v. VAn d dâ duçic thông qua và tr 1 biu quyt thông qua tuang 1rng;
vi.Ho, ten, chft k cUa Chü tjch HDQT, nguai dai din theo pháp li4t cüa Cong ty,
nguäi giám sat kiêm phiêu và nguai kirn phiêu.
Các thành viên HDQT, nguai kim phiu và ngi.thi giám sat kim phiu phãi lien dâi chju
trách nhim v tInh trung th?c, chinh xác cUa biên bàn kiêm phiêu; lien dth chu trách nhim
ye các thit hi phat sinh tft các quyêt djnh thxçic thông qua do kiêm phiêu không trung thrc,
khOng chmnh xác;
5. Biên bàn kt qua kimFhiéu phài duçic gCri dn các c dông trong thai hn 15 ngày, k ttr
ngày két thüc kiern phieu. Truàrng hap Cong ty có trang thông tin din ttr, vic gCri biên bàn
kiêm phiêu CO the thay th bang vic däng tãi len trang thông tin din tCr cUa Cong ty trong
vông 24 (hal muai tir) gia, kê tir thai diem kêt thüc kim phiêu;
6. PhMu thy ' kin dà ducic trà IM, biên bàn ki&n phiu, toàn van ng quyt dâ duçic thông qua
và tài 1iu cO lien quan girl kern theo phiêu lay kiên du phâi dirçic km gift ti trii sâ chmnh
ciia Cong ty;
7. Quy& djnh cüa DHDCD duói hInh thirc thy kin bng van bàn duçic thông qua nu duçic s
CO dông dai din trên 50% tong s phiu biêu quyêt cña tAt cà cô dông cO quyên biu quy&
tan thành. Quyt djnh nay có giá trj nhir quyêt dnh duçic thông qua ti cuc h9p DHDCD.
Diu 22. Biên ban hçip DHDCD
1. Cuc h9p DHDCD phà.i duçic ghi bien bàn và cO th ghi am hoc ghi và liru gift duth hlnh
thirc din ti:r khac. Biên bàn phai duçic 1p bang tiêng Vit, cO the 1p them bang tiêng Anh và
CO các nOi dung chü yeu sau dAy:
a. Ten, dja chi tri sâ chInh, mA s6 doanh nghip;
b. Thai gian và dja dim hQp DHDCD;
c. Chucrng trinh hçp yà ni dung cuc hçp;
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d.

Hç, ten chü t9a và thu k;

e.

Tom tt din bin cuc h.p và các r kin phát biu tai cuc hçp DHDCD ye trng vAn d
trong chuxmg trinh hçp;

f.

S6 c dông va tng s6 phiu biu quyt cüa cac c dông dir h9p, ph%i 1ic danh sách däng
k cô dông, dai din co dông digr hçp vài so cô phân và so phiêu bâu tumg frng;

g.

Tng s6 phMu biu quyt cti vâi trng v&i d biu quy&, trong do ghi rO phuo'ng thrc
biêu quyêt, tong so phiêu hçip 1, không hçip l, tan thành, không tan thành Va không CO
kiên; tr 1 tucing l'rng trên tang so phiêu biêu quyêt cüa c dong d%r hcp;

h. Các vn d dA duçic thông qua và l pbiu biu quyt thông qua tilcvng frng;
i.

Cht k cUa chü tQa và thu k5r. Trueing hçrp chU toa và thu k' tr ch6i k biên bàn hQp thi
biên bàn nay có hiu 1irc nu duçc tat ca thAnh viên khAc cUa HDQT tham du h9p k và
cO day dU ni dung theo quy djnh tti khoAn nay. Biên bàn hQp ghi rO vic chU tça, thu k
tr chôi k bin bàn hop.

Biên bàn duoc 1p bang ting Vit và ting Anh du cO hiu hrc pháp 1 nhu nhau. Trtthng
h9rp cO sr khác nhau ye nOi dung biên bàn tiêng Vit va tiêng Anh thi ni dung trong biên bàn
tiêng Vit CO hiu 1%rc áp ding.
2. Biên bàn hQp DHDCD phAi ducrc 1p xong và thông qua truâc khi kt thiic cuc hop. Chü tça
và thu k' cuôc hçp hoAc nguyi khác k ten trong biên bàn h9p phái chu trách nhim lien dâi
ye tInh trung thirc, chInh xác cUa ni dung biên bàn.
3. Biên bàn hQp DHDCF) phãi dt.rçic cong i,6 trén trang thông tin din tü cia Cong ty trong thôi
h?n hai mucii bôn 24 gii hoc gri cho tat cà các c6 dOng trong thyi hn muii 1Am 15 ngày kê
ttr ngày kêt thüc cuôc h9p.
4. Biên bàn h9p DHDCD duçrc coi là bang chüng xác thrc v nhftng cOng vic dA duçic tin hAnh
tai cuc h9p DFIDCD trr khi có kin phãn dôi v nôi dung biên bàn duçic dua ra theo ding
thU tic quy djnh trong vông muii (10) ngày kê tir khi giri biên bàn.
5. Nghj quyt, Biên bàn hQp DHDCD, phii l%ic danh sách c dông dang k dr h9p kern chü k
cUa cô dông, vAn bàn Uy quyên tham dir h9p và tt câ tai lieu dInh kern Biên bàn (nêu cO) và
tài lieu có lien quan kern theo thông báo mäi h9p phãi duqc cong b6 thông tin theo quy djnh
pháp luat v cong bô thông tin trên thj tr1ing chUng khoán và phãi ducic liru gitt ti tri sâ
chlnh cUa Cong ty.
Diu 23. Yêu cu hUy bO quyt dinh cüa DHDCD
Trong thth hn chin mirth (90) ngay, k tirngày nhn duçrc biên bàn hQp DHDCE) hoc biên bàn
két qua kiêm phieu lay kiên DHDCD, cô dong, nhOm Co dong quy djnh ti Khoân 2 Diêu 115
cUa Lut Doanh nghip cO quyên yêu c&u Tôa an hoc Trong tài xem xét, hUy bO nghj quyêt hoc
mt phAn nôi dung nghj quyát cUa DHDCD trong các tnthng hcTp sau day:
1.

TrInh tr và thU tic triu tp h9p và ra quyt djnh cUa DHDCD không th%rc hin ding theo quy
djnh cUa Lut Doanh nghip và Diu lê Cong ty, trt'r trI.rmg hqp quy djnh tai Khoàn 2 Diêu
152 cUa Lut Doanh nghip và Khoãn 4, Diu 20, Diêu l Cong ty.
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2. Ni dung nghj quyt vi ph?m pháp 1ut hoc Diu 1 Cong ty.
Trithng hçp quy& djnh cüa DHDCD bj hüy bO theo quy& djnh cüa Tôa an hoc Tr9ng tài, ngixii
triu tp hçp DHDCD bj hüy bO có th xem xét th chüc 'ai cuc h9p DIIDCD trong vông 30 ngày
theo trinh tr, thU tiic quy djnh tai Lut doanh nghip và Diêu 1 nay.
VII. HO! DONG QUAN Tifi
Diu 24. Thành phuin và nhim k cüa thãnh viên HDQT
1.

S hrcing thãnh viên HDQT là 07 (bá1) ngu&i. Nhiêm k' cUa thành viên I1DQT khOng qua 05
(näm) näm; thành viên HDQT có the thrçic bu li vài so nhim kS' không hn chê. lông sO
thành viên dc 1p HDQT phai dam bão It nhât 02 (hai) thành viên HDQT dc 1p. Mt Ca
nhãn chi duqc bâu lam thành viên HDQT dOe 1p cUa Cong ty không qua 02 nhim k' lien
tiic.
TOng so thãnh viên HDQT không diàu hãnh phài chiêm it nhât mOt phân ba (1/3) tong so
thành viên HDQT. So hrcing tôi thiêu thành viên HDQT không diêu hành dtrçic xác djnh theo
phixmig thUc lam trôn xuông.

2. Tnxng hp dã xác djnh duqc Ung cft viên HDQT, Cong ty phãi cong hO thông tin lien quan
den các Ung cft viên t6i thiêu 10 ngày truâc ngày khai mac hQp DHDCD trên trang thông tin
din tr cUa Cong ty dê cO dông có the tim hiêu ye cac Ung cft viên nay truOc khi bO phiêu. tfng
cft viên HDQT phái cO cam kêt bang van ban ye tInh trung thirc, chlnh xác ea các thông tin
cá nhân thrçic cong bô và phái cam kêt thrc hin nhim viii mOt each trung th%rc, can trç)ng Va
vi lçii I ch cao nhât cUa Cong ty nêu dixçc bâu lam thãnh viên HDQT. Thông tin lien quan den
rng cft viên HDQT duçxc cong bO bao gOm:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

H9 ten, ngày, tháng, nàm sinh;
TrInh dO chuyên môn;
Qua trinh cong tác;
Các chrc danh quán l khác (bao gOm Ca chUc danh HDQT cUa cong ty khác);
Lçii ich có lien quan tói Cong ty và các ben có lien quan cUa Cong ty;
Các thông tin khác (neu co) theo quy djnh tai Diêu 1 Cong ty;
Cong ty dai chüng phãi có trách nhim cong bô thông tin ye các cOng ty ma Ung cU
viên dang näm gift chUc vi thành viên HDQT, the chUc danh quàn l khác và các lçii
ich có lien quan tâi cong ty cUa Ung CU Viêfl HDQT (nêu co).

3.

Các CO dông nm gift c0 phn phO thông có cjuyn gOp sO quyn biu quyt d d cü các Ung
viên HDQT. Co dOng hoc nhóm cO dông nàm gift ttr 5% den duâi 10% tong sO cô phân có
quyên biêu quyêt dixçic d cU 01 (mOt) Ung vien; tft 10% den dtrài 30% duçic dê cft tôi da 02
(hai) Ung viên; tU 30% den dtrâi 40% duçic dê cU tôi da 03 (ba) 1mg viên; tU 40% den duài
50% duc de dr tôi da 04 (bôn) 1mg viên; tU 50% dn duâi 60% duçic dê cft tOi da 05 (näm)
1mg vien; tft 60% den duói 70% duçrc d cft tOi da 06 (sáu) 1mg viên; tft 70% den 80% ducic
de eft tOi da 07 (bay) 1mg viên; và tft 80% dn dtrài 90% &rçrc de cft tôi da 08 (tam) 1mg viên,

4.

Trithng hqp sO hrçng các 1mg vien I{DQT, thành viên dOe 1p HDQT thông qua d elm và 1mg
elm vn khOng dli so hrcmg can thiêt, HDQT dixong nhim có the de elm them 1mg elm vien hoc
to chlrc d dr theo mOt co chê do Cong ty quy djnh. Vic HDQT giâi thiu them 1mg vién
phài &rçlc cOng bô rO rang truâc khi DHDCD biu quyét bâu thành viên HDQT.

5.

Thành vien HDQT së không con tix cách thãnh yiên HDQT trong cac trtthng hçp sau:
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a. Không dü tu cách lam thành viên HDQT theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip hoc bj
luât phap cam không duçic lam thành viên HDQT;
b. COdtrchc;
c. Bj ri 1on tam than va thành viên khác cüa HDQT có nhttng bang chüng chuyên mon
chimg to nguori do không cOn näng hrc hành vi;
d. KhOn tham du các cuc h9p cüa HDQT trong vOng 06 (sau) tháng lien t11c ma khOng Co
sr chap thuãn cüa HDQT;
e. Theo quy& djnh cUa DIIDCD.
6. Thành viên HDQT không nhAt thit phãi là ngu&i nm giO c ph&n cUa Cong ty.
7. Vic b6 nhim thành viên HDQT phai ducc cong b thông tin theo các quy c1nh cUa pháp
lust ye chirng khoán và thi tnrOng chirng khoán.
Diu 25. Quyn htn và nhim vy cüa HDQT
1. Hot dng kinh doanh và các cong vic cUa Cong ty phãi chu sr quân l hoc chi do thc
hin cüa HDQT. HDQT làca quan Co day dü quyên hn dê thc hin tat ca các quyên nhãn
danh Cong ty trir nhftng thãm quyên thuOc ye DHDCD.
2. HDQT có trách nhiêm giám sat, chi dao Tng giám dc và ngii&i diu hành khác;
3. Quyn và nghia vii cUa HDQT do lut pháp, Diu 1, các quy ch ni b cUa Cong ty và quyt
djnh cüa DHDCD quy djnh. Cii the, HDQT cO nhng quyên hn và nhim vi sau:
a. Quy& djnh chin hrçic, k hoach phát trin trung hn và k hoach kinh doanh hang nAm;
b. Kin nghj loi c ph.n và tng s6 c6 ph.n duçic quyn chào ban cüa tirng loai;
c. Quyt djnh ban c ph.n chua ban trong phm vi s6 c6 ph&n ducic quyn chào ban cüa
tmg lo.i; quyêt djnh huy dng them von theo hinh thirc khác;
d. Quyt djnh giá ban c phan và trái phiu cia Cong ty;
e. Quy& djnh phixcing an dan tx và dr an dan tu trong thm quyn và giôi han theo quy djnh
cüa pháp lut;
f.

Quyt djnh giái pháp phát ftin thj tnrOng, tip thi và cong ngh;

g. Thông qua hp dng mua, ban, vay, cho vay và hp ding, giaodjch khác có giá tr tr
35% tong giá trj tài san tth len dixçic ghi trong báo cáo tài chInh gán nhât cia Cong ty trir
hçip dong, giao djch thuc thãm quyên quyêt dnh cüa Dai hi ding cO dông theo quy
dlnh t.i diem d khoãn 2 Diu 138, khoãn 1 và khoãn 3 Diu 167 Lut Doanh nghip;
h.

Bu, min nhiêm, bAi nhim ChU tjch HDQT; b6 nhim, min nhim, k hcip dng, chm
di.rt hcip dong dôi vOi Tng Giám dôc. Quyet djnh bô nhim, min nhim, khen thi.râng,
kr lust, müc ltwng và các lçii Ich khác cüa Phó TGD, Ké toán tru&ng, ph%1 trách các dan
vj trrc thuc tren ca sâ dê xuât cüa Tng Giám dOc. Cu nguOi dai din theo Uy quyên
tham gia Hi dông thành viên hoc Di hOi dông c dông a cong ty khác, quyêt djnh müc
thu lao và quyàn 1çi khác cüa nhtng nguôi do;
Giám sat, chi dao Giám d6c (Tng giám d6c) va nguM quãn l khac trong diu hành
cong vic kinh doanh hang ngày cUa Cong ty;
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j.

Quyt djnh Ca cu t6 chrc cüa Cong ty, b nhim tniông tiu ban tr%rc thuc HDQT; vic
thành
Cong ty con, 1p chi nhánh, van phông dai din và ViC gop von, mua CO phãn
cUa doanh nghip khác;

k.

Vic mua hoc ban c6 phn cüa nhttng Cong ty khác duçrc thânh 1p a Vit Nam hay
nuâc ngoài;

1.

Vic djnh giá các tai san gop vào Cong ty không phai bang tin lien quan dn vic phát
hãnh CO phiêu hoe trái phiêu cüa Cong ty, bao gôm yang, quyên sr dmg dat, quyên sO
hUu tn tue, cong ngh và bI quyêt cong ngh;

m. Trong Pham vi quy djnh tai Diu 153.2 cUa Lut Doanh nghip và tnr truOng hcip quy
dnh tai Diêu 138.2 và Diu 167.3 Lust Doanh nhip, HDQT tuy tfrng thOi dim quyêt
djnh vic th%rc hin, sira dôi và buy bO các hçip dong iOn cüa Cong ty (bao gôm CáC hqp
dong mua, ban, sap nhp, thâu torn COng ty và lien doanh);
n.

Vic vay nçi, Va vic thrc hin CáC khoãn th chip, báo dam, báo Iänh va bi thuing cüa
Cong ty;

o.

Duyt chucrng trInh, ni dung ta.i 1iu ph%Ic v%i hçp DHDCD, triu tp hçp DHDCD hoc
lay ' kiên dê DHDCD thông qua ngh quyêt;

p.

TrInh báo cáo tái cbinh hang näm dã duçc kim toán len DHDCD;

q.

Kin nghi mi'rc c tüc hang näm va xác djnh mc c trc ttm thOi; t chtrc vic chi trá c
trc;

r.

Kién nghj vic tái ca cu 1i hoc giái th Cong ty; yêu cu phá san Cong ty.

s.

Quy& ctjnh ban hành Quy ch hot dng HDQT, Quy ch ni b v quân trj cong ty sau
khi duçic DHDCD thông qua; quyêt djnh ban hành Quy ch hoat dng cüa UBKT trrc
thuOc HDQT, Quy ch ye cong bô thông tin côa Cong ty;

t.

HDQT phài báo cáo DHDCD k& qua hot dng cUa HDQT theo quy djnh ti Diu 280
Nghj djnh so 155/2020/ND-CP.

Diêu 26. Thu lao, thu'O'ng và lçi Ich khIc cüa thành viên IllQT
1. Cong ty có quyn trà thu lao, thuOng cho thành viên HDQT theo kt qua và hiu qua kinh
doanh.
Thành vién HDQT (khOng tInh cac di din duçvc üy quyM thay th) dUçYC huOng thu lao cong
vic và thuOng. Thu lao cOng vic dUçC tinh theo s6 ngay cong can thiêt hoàn thành nhim vi,i
cüa thãnh viên HDQT vã mrc thu lao mi ngày. HDQT dr tInh muc thu lao cho timg thành
viên theo nguyen täc nhât trI. Tong muc thu lao và thtr&ng cüa HDQT do DHDCD quyêt djnh
ti cuOc hpp thuOng then. Khoán thu lao nay sê dUçYC chia cho các thành viên HDQT theo thoà
thun trong HDQT hoc chia deu trong trt.rô'ng hçxp khOng thoâ thuãn duqc.
2. Tng s6 tin trã thu lao cho cac thành viên HDQT và S6 tin thu lao cho timg thành viên phái
ducic ghi chi tiêt trong báo cáo thuOng niên cüa COng ty. Thu lao cüa timg thành vien ITDQT
ducrc tInh vào chi phi kinh doanh cüa Cong ty theo quy djnh cüa pháp iut v thu thu nh3p
doanh nghip, duçic th hin thành m%lc riêng trong báo cáo tài chInh hang näm cüa Cong ty
va phái báo cáo DHDCD ti cuc hçp thuOng men.
3. Thânh viên HDQT n.m giO chüc v,i diu hãnh (bao grn câ chrc vi Chü tjch hoAc Phó Chü
tjch), hoäc thành viôn HDQT lam vic tai cac tieu ban cüa HDQT, hoc th%rc hin nhung cong
vic khác ma theo quan diem cUa HDQT là näm ngoãi phm vi nhim vt thông thirOng cüa
mt thãnh yiên HDQT, CO the duçic trã them tien thu lao duOi d?ng mOt khoân tiên Cong trn
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gói theo tirng 1.n, lucmg, hoa hong, ph.n tram lçii nhun, hoc dw5i hInh thrc khác thco quyt
djnh cüa HDQT.
4. Thành viên HDQT có quyàn ducrc thanh toán tAt ca các chi phI di 1a, an, O và các khoãn chi
phI hçip 1 khác ma h9 da phâi chi trá khi th%rc hin trách nhim thành viên HDQT cña minh,
bao gôm Ca các chi phi phát sinh trong vic tài tham dir các cuOc hpp cüa HDQT, hoc các
tiêu ban cüa HDQT hoc DHDCD.
5. Thãnh viên HDQT có th duçic Cong ty mua bào him trách nhim sau khi có sir chp thun
cüa DHDCD. Báo him nay không bao gôm báo hiêm cho nhtng trách nhim cUa thânh viên
HDQT lien quan den vic vi phm pháp lut và Diêu lê Cong ty.
Diu 27. Chü tjch HDQT
1. DHDCD hoc HDQT phái 1ra ch9n trong s6 các thành viên HDQT d bAu ra môt Chü tch Va
các Phó Chü tjch.
2. ChU tich HDQT có trách nhim triu tap va chü to DHDCF) và các cuOc h9p cüa HDQT,
dông thôi có nhng quyên vàtrách nhim khác quy djnh tai Diu i nay và Lut Doanh nghip.
Phó Chü tich CO CC quyên và nghia vi thu Chü tjch trong trithn hçp di.rçvc Chü tjch üy quyên
nhtrng chi trong trurng hcp Chü tjch dA thông báo cho HDQT rAng mInh yang mt hoäc phái
yAng mt vi nhung l do bat kha khang hoc mat khâ nAng thirc hiên nhim vi ca minh.
Trong trumg hcip nêu trên Chü tjch không clii djnh Phó Chü tjch hành dng nhu 4y, các
thành viên con 1i cüa HDQT sê clii djnh Phó Chi:i tjch. Trtrrng hcip Ca Chü tjch và Phó Chü
tjch tam th&i khOng the thirc hiên thim vi cüa hp vi 1 do nào do, HDQT có the bô nhim
mOt ngi.rñ khác trong so h9 d thc hin nhim vii cUa ChU tjch theo nguyen täc da sO qua
ban.
3. Chü tjch HDQT phãi cO trách nhim dam bão vic HDQT gui báo cáo tài chInh hang nAm,
báo cáo hoat dng cüa Cong ty, báo cáo kiêm toán và báo cáo kiêm tra cUa HDQT cho các cO
dông tai DHDCD;
4. Chü tjch HDQT CO th bj bAi min theo quyt djnh cüa HDQT. Tru&ng hcrp cá Chü tjch và
Phó Chü tjch HDQT tir chüc hoc bj bAi min, HDQT phãi bâu nguM thay the trong thai han
mtrai ngày.
5. ChIi tjch HDQT thrc hin trách nhim và quyn hn khac theo các quy ch do Hi ding Quàn
tn ban hành.
Diu 28. Các cuc hyp cüa HDQT
1. Tnthng hçip HDQT bu Chñ tjch thI cuc hop d.0 tiên cüa nhim k' HDQT d Mu Chü tjch
và ra các quyt djnh khac thuc thm quyn phâi duçic tiên hàrih trong thi hn bay ngày lam
vic, kê tCr ngay kt thüc bâu Cu HDQT nhim k' dO. Cuc hp nay do thAnh viên cO so phiêu
bAu cao nhAt tniu tap. Tnumg hçip có nhiu hcm mt thãnh vien cO so phiêu bâu cao that va
ngang nhau thI cac thành viên dA Mu theo nguyen tAc da s6 mt nguai trong so hç triu tp
hp HDQT.
2. Các cuc hp thixing kS'. Chü tjch HDQT phái triu tp các cuc hp HDQT, 1p chucvng trinh
nghj sir, thai gian và dja diem hp It nhât bay (07) ngày truàc ngày hp dr kiên. ChU tjch cO
th triu tp hp Mt k' khi nao thây cn thiêt, nhung It nht ia mi qu phãi hop mt lAn.
3. Các cuc hp Mt thumg. ChU tjch phái triu tp hp HDQT, không duqc tn hoAn nu không
có l do chInh dAng, khi mOt trong so các dôi tuçmg dual day d ng bAng vAn bàn trinh bay
mic dIch cuc hp và các vAn dê cn bàn:
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a,

Co d nghj cüa thành viên HDQT dc 1p;

b. CO d nghj cia Tng Giám dc COng ty hoc It nht 05 (nam) can bO qun 1 khác;
c. CO d ngh cüa It nMt 02 (hai) thành viên diu hành cüa HDQT
4.

Chü tjch }IDQT phãi triu tp hQp HDQT trong th?i hn 07 ngày lam vic, k tr ngày nhn
duçic dê nghj quy djnh ti Khoàn 3 Diu nay. Tnimg hcip Chü tjch không triutp h9p HDQT
theo dê nghj thi Chñ tjch phái chju trách thim ye nhftng thit hai xáy ra dôi vài Cong ty;
nguii d nghj cO quyên thay the HDQT triu tp h9p HDQT.

5.

Trueing hcip Co yêu cu cüa kim toán vien dOe lip, ChU tjch HDQT phai triu tap hcip HDQT
dê bàn ye báo cáo kim toán và tInh hInh Cong ty.

6.

Da dim h9p. Các cuOc hçp HDQT sê duçic tin hành a dja chi dA dang k cüa Cong ty hoc
nh1tng dja chi khac i Vit Nam hoäc a rniàc ngoài theo quyêt djnh cUa Chi'i tjch HDQT vâ
duçic sir nhât tn ci'ia HDQT.

7. Thông báo và chtrGng trInh hçp. Thông báo h9p HDQT phái duçc gui cho các thành viên
HDQT it nhât nàm (05) ngày lam vic trrntc ngày hQp. Thành vien HDQT có the tr chôi thông
báo m?ii hop bang van bàn, vic tr chOi nay có the dtrcic thay dôi hoc hüy bO bang vAn bàn
cüa thành viên HDQT dO. Thông báo h9p HDQT phãi ducic lam bang vAn bàn tiêng Vit và
phãi thông báo day dü thM gian, dja diem hQp, chtrmg tninh, nOi dung eác van d thâo lun,
kern theo tài 1iu can thit ye nhitng van dé duçic tháo 1un và biêu quyêt tti cuOc hçp và pbiêu
biêu quyêt ciXa thành viên. Thông báo mäi h9p duçic gui bang thu, fax, thu din tü hoc
phucmg tin khác, nhung phái bào dam den duçic dja chi lien 1c cüa tüng thành viên HDQT
duc dang k tai Cong ty
8. s6 thành vién tham dr t6i thiu. Các cuOc h9p cüa HDQT duçic tin hành khi có It nht ba
phân tu (3/4) tong so thành vien HDQT CO mt trrc tiêp hoc thông qua ngu&i di din (nguôi
duçic liy quyàn) nêu duçrc da so thành viên HDQT chap thun.
9. Biuquy&.
a. Trir quy djnh ti Khoàn 9b Diu nay, mi thành viên HDQT hoc nguvi dtrçic üy quyn
tnirc tiêp cO mitt vâi tu each cá nhân ti cuOc h9p HDQT sê cO mOt phiêu biêu quyêt;
b. Thành viên HDQT không di.rçrc biu quyt v các hcip dng, cac giao djch hoc d xut
ma thành viên dO hoc ngui lien quan tai thành vien dO cO lqi Ich va lçi Ich dO rnâu
thun hoc cO th mâu thuãn vth lçii ich cüa Cong ty. MOt thành viên HOi dOng sê không
duc tInh vào so hrng dai bieu tOi thiêu can thiêt có mt dê cO th to chuc mOt cuOc h9p
HDQT ye nhüng quyét dinh ma thành viên do không cO quyen bieu quyêt;
c. Theo quy djnh ti Khoàn 9d Diu nay, khi cO vAn d phát sinh tnong mOt cuOc h9p cia
HDQT lien quan den mue dO lçii ich cüa thành viên HDQT hoc lien quan den quyen biêu
quyêt mOt thành vién ma nhüng van dê dO không duçic giãi quyêt bang sv tir nguyen tCr
bô quyên biêu quyet cüa thành vien HDQT do, nhttng vAn d phát sinh do se dugc chuyên
tai chü to cuOc hQp và phán quyt cüa chü toa lien quan den tat cá các thành viên HDQT
khác sê cO giá tnj là quyt djnh cuOi cong, trü truang hqp tinh chat hoc phm vi lçii Ich
cUa thành viên HDQT lien quan chiia duçic cong bô mOt each thich dáng;
d. Thành vien FIDQT huâng lqi tfr mOt hp dng dtrc quy djnh tai Diu 40.5a và Diu
40.5b cüa Diêu l nay s duqc coi là cO lqi ich dáng k trong hçip ding dO.
10. Cong khai lçii Ich: Thành viên I-IDQT tnrc tip hoc gián tiáp duqc huâng lqi tü mOt hp dng
hoAc giao djch dA duçic k k& hoc dang d%r kiên k kêt vài Cong ty và biêt là rninh có lçii Ich
trong do, s phai cong khai bàn chat, nOi dung cüa quyen lçii dO trong cuOc hQp ma HDQT lan

-24-

du tién xem xét vtn d k kt hçp dng hoc giao dich nay. Hoc thành viên nay có th cong
khai diêu do ti cuc hçp dâu tiên cüa HDQT duçc to chüc sau khi thành viên nay biêt rang
mInh CO lçii Ich hoc sê có lqi Ich trong giao djch hoc hçip dông lien quan.
11. Biu quyt da s: HDQT thông qua các nghj quy& va ra quyt djnh b.ng cách tuân theo
kiên tan thành cüa da thành viên HDQT có mt (trên 50%). Trtthng hcip sO phiêu tan thành
va phãn doi ngang bang nhau, là phiêu cUa Chü tjch s là là phiêu quyêt djnh.
so

12. Hp trên din thoi hoc các hInh thrc khác: Cuc h9p cüa HDQT cO th t chüc theo hinh
thirc nghj sir giüa cac thành viên cüa HDQT khi tat hoc mt thành vién dang nhttng
dia diem khác nhau vâi diêu kin là mi thành viên tham gia h9p dêu có the:
ca

a.

so

a

Nghe trng thãnh viên HDQT khác cUng tham gia phát biu trong cuc hop;

b. Nu mu6n, ngui do có th phát biu vâi tt cã các thành viên tham dir khác mt each
dong thai.
Vic trao di giUa các thành vien CO th thirc hin mt cách trirc tip qua din thoai hoc bang
phuing tiên lien 1c thông tin khác (ké Ca VjC sir dung phtrong tién nay diên ra vào thOi diem
thông qua Diêu 1 hay sau nay) hoc là kêt hçp tat cã nh&ng phucmg thurc nay. Theo Diêu l
nay, thành viên HDQT tham gia cuc hp nhix v.y ducic coi là "có m.t" ti cuc h9p dO. Dia
diem cuôc hop diioc to chac theo quy djnh nay là dja diem ma nhOm thành viên HDQT dOng
nhât tp hçp 1i, hoc nêu khOng CO mt thOrn nhu vy, là dja diem ma Chü toa cuc h9p hin
diên.
Các quyt djnh duçic thông qua trong mt cuc h9p qua din thoi duçc t chirc và tin hành
rnt cách hçrp thi.rc
cO hiu lirc ngay khi kêt thüc cuc hçp nh.mg phãi duc khang djnh
bang các ch& k trong biên bàn cüa tat cã thành viên HDQT tham dir cuc h9p nay.
se

13. Nghi quyêt bang van bàn: Nghi quyêt bang van bàn phãi cO ch& k cUa tat cà nhthig thành
viên HDQT sau dày:
a.

Thành viên có quyn biu quyt v nghj quyt tai cuc hQp HDQT;

b.

S hrçmg thành viên có mt không thp hcm s lucmg thành viên ti thiu theo quy djnh
dê tién hành h9p HDQT.

Nghj quyt loai nay có hiu içrc và giá tn nhu nghj quyt duçc các thành viên HDQT thông
qua tai môt cuôc hop dtrac triêu tap va to chuc theo thông lê Nghi quyêt co the duoc thông
qua bang cách sr ding nhiêu bàn sao cüa cüng mt van bàn nêu mi bàn sao do cO It nhât mt
chU k cUa thành vien.
14. Biên bàn hp HDQT: Chü tjch HDQT cO trách nhim chuyn biên bàn hçp HDQT cho các
thãnh viên và nhUng bien bàn do phâi duc xem nhu nhCtng bang chüng xác thc ye cong
vic d duçc tiên hành trong cac cuc hpp do trr khi cO kiên phán dôi ye ni dung biên bàn
trong thai hn muvi ngày kê tir khi chuyên di. Biên ban hçp HDQT dixçc 1p bang tieng Vit
và phái có ch k cUa tat cã các thãnh viên HDQT tham d cuc hçp.
se

15, Các tiu ban cüa HDQT: HDQT cO th thành 1p và Uy quyn hành dng cho các tiéu ban trC
thuc. Thàn.h vien cüa tieu ban cO the gOm mt ho.c nhieu thành viên cüa HDQT và mt hoc
nhiêu thành viên ben ngoài theo quyêt djnh cña HDQT. Trong qua trinh thc hin quyên hn
thrc Uy thác, các tiêu ban phãi tuãn thU các quy djth ma HDQT dê ra. Các quy djnh nay cO
the diêu chith ho.c cho phép ket np them nhüng ngithi khOng phái là thành vien HDQT vào
các tiêu ban nêu trên và cho phép ngui dO duc quyên bieu quyêt
tu cách thanh vién cUa
vai
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tiu ban nhirng (a) phãi dam bão s lirçmg thành viên ben ngoài It hcm mOt ntra thng s6 thàrih
viên cUa tiêu ban và (b) nghj quyêt cüa cac tiêu ban chi có hiu l%rc khi có da so thành viên
tham dr và biêu quyêt thông qua ti phiên h9p.
16. Giá trj pháp l cüa hành dng: Các hành dng thrc dii quyt djnh cüa HDQT, hoc cita tiu
ban trtrc thuOc HDQT, hoc cüa ngu&i có tu each thành viên tiêu ban HDQT sê &rçlc coi là
có giá trj phap l k ca trong trong triImg hcip vic bAu, clii djnh thành viên cüa tiêu ban hoc
HDQT có the Co sai sOt.
Diu 29. Các tiu ban thuc HDQT
1. Tth tnr&ng hçip cüa UBKT di.rçic quy djnh ci the theo Diu 30hrài day, HDQT CO the thành
1p them mt so tiu ban trirc thuc HDQT phii trách ye các van dê nhu sau:
a. Tiu ban Chin lixoc phát trin;
b. Tiêu ban Quãn l rüi ro;
c. Tiêu ban Nhân su và lucmg thu&ng.
2. Vic thành 1p các tiu ban phãi dtrqc sir chp thun cüa DHDCD.
3. So hrçing thành vien cüa tiêu ban do HDQT quyêt djnh. Trithng hçip UBKT,so hrcmg thành
viên dtrçrc quy djnh ti Diu 31 di.rài day.
4. HDQT quy djnh chi tiét ye trách nhim cüa trng tiêu ban, trách nhim cUa thành viên cUa
tiêu ban hoäc trách n1iim cüa thành viên dc 1p duçc bô nhi4m ph%i trách các tiêu ban nay.
5. Hoat dng cüa tiêu ban phài tuán thii theo quy djnh cüa I1DQT. Nghj quyêt cüa tiêu ban clii
CO hiu 1c khi Co da so thành viên tham d và biêu quyêt thông qua ti cuOc h9p cüa tiu
ban là thành viên HDQT.
6. Nhttng nguñ ben ngoài dtrcic m&i tham gia các tiêu ban trrc thuc HDQT se thrcic k hcip
dong lao dng, dtrcc trà liro'ng và các khoãn thii lao theo ch d quy djnh, dixcic tham gia
hpc tap và cp nht kiên thirc.
7. Vic thirc thi quyet djnh cüa HDQT, hoc cüa tiêu ban trrc thuc HDQT, hoc cüa ngu?i CO
tu each thành vien tieu ban HDQT phâi phü hçp vol các quy djnh pháp lut hin hành và
quy djnh tai Diêu l Cong ty.
Diu 30. Tiêu chun cüa thành viên UBKT
1.

Thành viên UBKT phãi có dt các tiêu chu,n sau:
a. N.m vtrng kin thi'rc v k toán, kim toán và CO b.ng di h9c thuc mt trong các chuyên
ngành lien quan nhu kinh tê, ké toán, tai chfnh, ngãn hang, lust và quân trj kinh doanh.
CO sir hiu biêt chung ye hoat dng kinh doanh cUa Cong ty và các quy dnh pháp 1ut cO
lien quan;
b. Co phm chAt cá nhãn phü hqp và các k5 näng v KTNB (nhu thu thp, phãn tIch, dánh
giá và tOng hçvp). Cam kêt tuãn thU các nguyen täc phô biên, các thirc hânh tot nhât ye
KTNB và các chuãn mvc chuyên mon ye KTNB ("Chuãn m%rc");
c. CO thii gian tr 05 (näm) näm tth len lam vic theo chuyên ngành dào tao.

và không thuc các trll&ng hçip sau:
a. Lam vic trong b phn k toán, tai chInh cM Cong ty;
b. Là thành viên hay nhân vien cUa tO chUc kim toán duçc chap thun thrc hin kim toán
các báo cáo tài chinh cUa Cong ty trong 03 (bay nàm lien tnrOc do.
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2.

Chü tjch UBKT có dii các tiêu chun sau:
a. Hôi dü cac tiêu chun cüa thành viên UBKT nhu tai Khoãn 1 Diunày;
b. Co them tir 03 (ba) nàm tth len lam vic trong vai trà lành dao (tir cap phó tr6 len) tai mt
phàng hoäc ban kiêm soát nôi bô, kiêm toàn nôi bô, kiêm toán dc lap, thanh tra, nhung
không nên là ngiläi lam vic tai mt phông kê toán thuc Cong ty hoc tai cong ty KTDL
hin hành trong thai gian 02 (hai) näm gan nhât.
C.
Các tiêu chuân bô sung khác theo các quy djnh pháp 1ut tmg thai ks'.

Diu 31. Thành phn UBKT
1. UBKT có 03 (ba) thành viên, ChU tjch UBKT phãi là thành viên dc 1p HDQ'L Các thành
viên khác cüa UBKT phái là các thành viên HDQT không diêu hành do HDQT dê cir.
2. D có th tin hành cuc h9p cüa UBKT, cn sir có mt thi thiu cüa 2/3 (hai phn ba) so
thành vien UBKT, trong do cO Chü tich UBKT. Trir&ng hçp Chü tjch UBKT không the dir
hçp, Chü tjch UBKT phài üy quyên cho thành viên HDQT con lai dê cO the tiên hành hçp.
3. UBKT thông qua quyt djnh bang biu quyt tai cuc hop, ly kin bang van bàn hoc hInh
thic khác do Diêu l Cong ty hoc quy chê ho.t dng UBKT quy djnh. Môi thành viên UBKT
có mt phiêu biêu quyêt. Trr tnthng hçvp Diêu l Cong ty hoc quy chê boat dng UBKT có
quy djnh t' l khác cao han, quyêt djnh cüa UBKT thrçic thông qua nêu duçc da sO thành viên
di hçp tan thành; tnr?mg hçp sO phiêu ngang nhau thI quyêt djnh cuOi cüng thuc ye phIa có
kiên cüa Chü tich UBKT.
4. Vic b nhim Chü tjch UBKT và các thành vién khãc trong UBKT phãi duçic HDQT thông
qua tai cuOc hçp HDQT.
5. Trong nhim kS' cüa UBKT, nu cO thành vien UBKT tir chüc hay thôi vic, HDQT cO the
can nhàc va chi djnh mOt nguai ben ngoài khác de thay the. Thành viên thay the cüng phãi
hôi du các tiêu chuân và diêu kiên cüa thành vien UBKT duçic quy djnh tai Diêu 29 Diêu l
nay. Nhiêm k5' ciia thành viên thay the së bat dâu tr ngày duçc HDQT chi djnh và së kêt thüc
dông thai vOi nhim k5' cüa các thành viên UBKT duang nhim.
Diu 32. Quyn và trách nhim cüa UBKT
1.

UBKT cO các quyn nhix sau:

a. Tip cn các tài 1iu lien quan dn tinh hinh boat dng cUa Cong ty, trao di vài các thành vien
HDQT, TGD, Ké toán trirâng và can b quán 1 khác. TGD có trách nhim thu xêp d cung
cap các tài lieu và thông tin duçic UBKT yêu câu;
b. Tham dir các cuc hQp cüa HDQT, TGD và các nguäi diu hành doanh nghip v vic xây
drng kê hoach chien luçic, ke hoach dài han và ke hoach kinh doanh hang näm cüa Cong ty,
trong dO bao gôm vic phân tIch torn tãtcác loai rüi ro chü yêu (ye chien hxçc, boat dng, tuân
thU và tài chInh) cUa HDQT và TGD dê phic vi vic 1p Kê hoach boat dng hang näm cUa
UBKT;
c. Yêu cu cung cp các ngun liic cAn thi& tirang ing d thçrc hin K hoach hoat dng hang
näm cUa UBKT dà thrçc HDQT phê duyt và các cuc kiêm toán bat thu6ng hoc bat nga theo
yêu câu cUa HDQT;
d. Yêu cAn dai din t chUc kim toán duqc chAp thun tham dir và trã Rn các vAn dA lien quan
báo cáo tài chInh kiêm toán tai các cuc hp cUa UBKT.
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e. Sü diving djch vt Px vn pháp 1ut, k toán hotc các tu v.n khác ben ngoài khi cn thit, bang
chi phi cüa Cong ty, chi djnh ben thi ba ben ngoài hoc thuê tu van dc l.p de diêu tra ye bat
k' van dê tr9ng yêu nao thuc phm vi trách nhim cüa HDQT và TGD, nhung phãi thông báo
trurc den HDQT, TGD và vic tuyen chn phIa thu ba ben ngoài hoc thuê ti.r van dOc 1p phài
phü hçip vOi các diêu kin ci the cüa Cong ty và phü hçp vth các quy 1ut cnh tranh thj trii6ng;
f Lira chn, dánh giá và kin nghj vói DHDCD v vic b nhim cong ty KTDL d kim toán
the báo cáo tài chinh cüa Cong ty; kiêm tra tnrâc các bàn dê nghj cung cap các djch vi kiêm
toán và phi kiêm toán cUa cong ty KTDL ãê trmnh HDQT xem xét và phê duyt sir dng các
djch vu cüa cong ty KTDL bào dam sir toàn vçn ye dc lap, khách quan cüa KTDL; giám sat
qua trInh cong ty KTDL thxc hin nhim vii hang näm, bao gOm giám sat trong näm, dánh giá
cuOi näm và kiêm tra toàn diên dinh k hoäc khi có thay dôi quan trong trong ca câu hot dng
cUa Cong ty vá báo cáo HDQT ye kêt qua giám sat cong ty KTDL;
g. Xây drng và trInh HDQT các chinh sách phát hin và quàn l rüi ro; d xut vvi HDQT các
giài pháp xr 1 rUi ro phát sinh trong hot dng cUa Cong ty.
h. Rà soát giao djch vâi nguii Co lien quan thuc th.m quyn phê duyt cUa HDQT hoc DHDCD
va di.ra ra khuyen nghj ye nhttng giao djch can có phê duyt cüa HDQT hoc DHDCD;
i. Giám sat TGD và nhthig ngui diu hành doanh nghip khác trong vic quán 1 và diu hânh
hoat dông Cong ty, duGc tlêp can vrn cac bao cao thuc hiên kê hoach kinh doanh hang thang
cüa TGD dê phân tIch tiên d th%rc hin và chat van ye các kêt qua dt thrçic;
j. Lp báo cáo bang van bàn gui dn HDQT khi phát hin thành viên HDQT, TGD và nguii
quàn 1 khác không thrc hin day dü trách nhim theo quy djnh ti Lust Doanh nghip và Diêu
1 Cong ty.
k. Giám sat tInh trung thuc cüa báo cáo tài chInh cüa Cong ty và cong b chInh thüc lien quan
den kêt qua tài chInh cUa Cong ty;
1.

Giám sat bO ph.n kim toán ni bO cüa Cong ty;

m. UBKT phái hp it nh.t 02 Itn trong mt nàm. Biên bàn h9p UBKT thrçic 1p chi tit, rO rang.
Nguñ ghi biên bàn và các thành viên UBKT tham dx hçp phái k ten vào biên bàn cuc h9p.
Các biên bàn hQp cüa UBKT phài duçic luu gii day dU.
n. Tuyen chn và kin nghj HDQT phe duyt hp dong các lap dào tao, hun 1uyn chuyen mon
lien t%lc ben ngoài dê cung cap cho tat cã eác nhàn viên KTNB theo k hoch hoat dng hang
näm cua UBKT ducc HDQT phê duyêt, dOng viên va h6 tro nhân viên KTNB hoc va du cac
k' thi dê lay duçc sir chirng nhan quOc tê ye KTNB bang chi phi cüa Cong ty theo kê hoch
dão to, huãn 1uyn chuyên mOn hang näm dixçic phê duyt bâi HDQT.
o. Các quyn khác dixçc cho phép bâi Lust Doanh nghip, Diu l Cong ty, QCHD cUa UBKT
và các nghj quyêt cüa DHDCD.
2.

UBKT có các trách nhim nhu sau:
a.

Báo cáo tài chInh giüa k' và Ca näm: Kim tra các báo cáo tài chinh giüa k (hang qu,
6 tháng và 9 tháng) và cà näm, bao gôm các cong bô thông tin trong báo cáo thuô'ng nien
trisac khi trinh HDQT xem xét và thông qua. Trong qua trInh kiêm tra báo cáo tài chinh
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(sau tháng va ca nàm), phãi phi hqp cüng vài cong ty KTDL d cüng cung cp sr báo
dam toàn din ye các báo cáo tái chInh cüa Cong ty;
b. Kim soát ni b: Kim tra tInh dy dü vá hiu 1irc cUa h thong kim soát ni b cüa
Cong ty, bao gOm câ an ninh và kiêrn soát cong ngh thông tin. Kiêm tra các khâu kiêm
soát ni b chU chôt lam nên tang dê 1p báo cáo tài chinh; lam vic vói cong ty KTDL
dê thu thp các báo cáo ye nhing phát hin quan trpng vã cac kiên nghj cüng vâi nhng
nhung hôi dap cüa TGD vã các ngrii diêu hánh khác có lien quan;
c. Kim toán ni b: Lp "Ks hoach hoat dng cüa chüc näng KTNB hang näm" can cir vao
kê hoach chién hxcc và dài han, ké hoch kinh doanh hang näm và vic phãri tIch torn tat
các loi rüi ro chü yêu cüa HDQT và TGD dé trInh HDQT xem xét và phê duyt. Thirc
hin cac cuôc kiêm toán djnh k' theo Kê hoch hot dng KTNB hang närn dã dixcic
duyt vá các cuc kiêm toan bat thiiàng hoc bat ng theo yêu câu cüa FIDQT. Báo dam
duy tn lien tic mt co chê theo dOi thrc hin các hôi dáp theo các kiên nghj cUa kiêm
toán dêu dixçc thirc hin trong khung thai gian phi hçip nhix dâ thOa thun vOi ban quán
l và ngui diêu hành doanh nghipco lien quan. Phôi hcrp vâi các hoat dng cüa KTDL
theo yeu câu cüa các chuân rnirc kiêm toán. H trçl HDQT và TGD bang cách thiêt 1p
các chInh sách do diirc cüa Cong ty và cac thu tiic khiêu ni, to cáo phü hçp;
d. Tuân thu: Dánh giá hiu qua cüa h tMng giám sat tuân thu pháp lut và các quy djnh
cüa COngty (bao gôm Ca chrc nang pháp chê, các b phn kiêm tra tuân thu ti các dun
vi), các kêt qua các cuôc diêu tra và viêc theo dOi khãc phuc (bao gOm cá các tnrmg hcip
k' luat) cUa nguai diêu hành doanh nghip dôi vth bat k' tnr&ng hgp không tuân thu.
Thông báo kjp thai cho HDQT biêt ye nhtng tru&ng hçxp không tuân thu dê HDQT có
nhüng bin pháp bão v phi hqp, nêu can thiêt;
e. Trách nhirn báo cáo: Thuang xuyên báo cáo vâi HDQT v các hot dng, các vAn d Va
các kiên nghj lien quan cüa UBKT. Trách nhim báo cáo cii the drc quy djnh chi tiêt tai
QCHD cUaUBKT;
f.

Các trách nhirn khác: Các trách thim khác dixçc quy djnh bai pháp lut, Diu l Cong
ty va QCFID cüa UBKT theo trng thôri ks'.

Diu 33. Báo cáo hott dng cüa thành viên dc 1p HDQT trong UBKT tai cuc hQp
LJHDCB thirrng niên
1.Thành viên HDQT dOc 1p trong UBKT có trách thim báo cáo hot dng ti cuc hçp DHDCD
thu?mg nien.
2. Báo cáo hoat dng cUa thành vien HDQT dc 1p trong UBKT ti cuOc h9p DHDCD thixèng
niên phai darn báo cO các ni dung sau:
a) Thu lao, chi phi hot dông va các lçi fch khác cüa UBKT và trng thành vien UBKT theo quy
djnh tai Lut Doanh nghip va Diêu l cOng ty;
b) Tng kt các cuOc hp cüa UBKT và các kt lun, kin nghj cUa UBKT;
c) Kt qua giárn sat di yài báo cáo tai chInh, tlnh hinh hot dng, tInh hinh tai chInh cUa Cong ty;
d)Báo cáo dánh giá v giao djch giüa Cong ty, Cong ty con, cong ty khác do Cong ty näm quyên
kiêm soát trên 50% tra len von diêu lé vâi thành vien HDQT, Giárn dOc (Tong giám dôc), nguai
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diêu hành khác cüa doanh nghip và nhng ngixi có lien quan cüa dôi tung do; giao djch gifla
Cong ty vâi cOng ty trong do thành viên HDQT, Giám doe (Tong giám doe), ngi.räi diêu hành khác
cüa doanh nghip là thành vién sang Ip hoc là ngui quãn I' doanh nghip trong thai gian 03
nm gân nhât truâc thM diem giao djch;
d) Kt qua dánh giá v h thng kim soát nOi b và quân l rUi ro cüa Cong ty;
e) Kt qua giám sat dii vói HDQT, Giám dc (Tng giám dc) và nguii diu hành khác cüa doanh
nghip;
f) Kt qua dánh giá sir phéi hçip hott dng gila UBKT vOi HDQT, Giám dc (Tng giám dc) và
các cô dOng;
g) Các ni dung khác (nu co).
Dieu 34. Quy che hot dçrng cna UBKT
UBKT có trách nhim sotn thào Quy ch hot dng cüa UBKT trong do bao grn các quy djnh
chi tiêt ye hot dng hop, cac nhim vi và trách nhim báo cáo cUng các van dê khác de trInh
HDQT thông qua theo mu htrâng dn cUa B trixâng B Tài chinh ye Quy ché hoat dng cüa
UBKT.
Diu 35. Ngirôi ph trách quãn trj cong ty
1. HDQT chi djnh It nht mt (01) nguäi lam Ngui phii trách quãn trj cong ty d h tr hot
dng quân trj cong ty duqc tiên hành mt each có hiu qua. Nhim k' cüa Ngui phi trách
quân trj cong ty do HDQT quyêt djnh, tôi da là näm (05) näm.
2.

Ngtr?ii phit trách quàn trj cong ty phái dáp rng các tiêu chu.n sau:
a.

Co hiu bit v pháp lust;

b.

Không duc dng thôi lam vic cho cong ty kim toán dc 1p dang thirc hin kim toán
các báo cáo tài chInh cüa Cong ty;

c.

Các tiêu chu.n khác theo quy djnh cüa pháp lust, Diu lé nay và quyt dlnh cüa HDQT.

3. HDQT có th bAi thim Ngui phi trách quàn trj cong ty khi c.n nhtmg không trái vOi các
quy djnh pháp lust hin hành ye lao dng. HDQT co the bO thim Trçi l Ngui phii trách
quàn tn cong ty tüy tmg thii diem.
4.

Nguñ ph trách quan trj cong ty cO các quyên Va nghia vii sau:
a.

Ttr vn HDQT trong vic t chirc h9p DHDCD theo quy djnh và các cong vic lien quan
gicta Cong ty và cO dOng;

b.

Chun bl cac cuOc hgp HDQT va DHDCD theo yêu cu cüa HDQT ho.c UBNKT;

c.

Tix vn v thu tiic cüa cac cuc hçp;

d. Tham dix các cuôc hop;
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e.

Tu vn thu tic 1p the nghj quyt cUa HDQT phU hçip vâi quy djnh cüa pháp 1ut;

f.

Cung cp các thông tin tài chinh, bàn sao biên bàn h9p HDQT và các thông tin khác cho
thành viên cUa HDQT và thành viên UBKT;

g. Giám sat va báo cáo HDQT v hot dng cOng b thông tin cüa cong ty;
h.

Là d&u m6i lien lc vói các ben có quyn li lien quan;

i.

Bão mat thông tin theo các quy djnh cüa pháp luat và Diu I Cong ty;

k.

Các quyn va nghTa vii khác theo quy djnh cüa pháp lut.

VIII. TONG GIAM DOC VA NGIJfl DIEU HANH KHAC
Diêu 36. T chüc b may quãn 1
H thng quán 1 cua COng ty phâi dam báo b may quãn l chju trách nhim truOc HDQT và chu
sir giám sat, chi do cüaHDQT trong cong vic kinh doanh hang ngày cüa Cong ty. Cong ty Co
Giám doe (Tong giám dOe), các Phó giám doe (Phó tong giám dôc), Kê toán trung và các chüc
danh quàn l khác do HDQT bô nhim. Vic bô thim min nhim, bãi nhim các churc danh nêu
trên phái thrçc thông qua bang nghj quyêt HDQT.
Diu 37. Ngirô'i diu hành doanh nghip
1. Theo d nghj cüa Tng giárn dc và duçic sr chap thun cüa HDQT, Cong ty duoc tuyn ding
ngui diêu hành khác vài so hxcing và tiêu chuân phü hçp vâi ca cau và quy ché quán l cüa
Cong ty do HDQT quy djnh. Ngix?ñ diêu hành doanh nghip phãi cO trách nhim mn can dê
ho trçx COng ty dt duçrc các miic tiêu de ra trong hot dng và to chirc
2. Thu lao, tin luong, loi Ich va cac diu khoân khác trong hp dng lao dng di vâi Tong
giám doe do HDQT quyêt djnh.
Diu 38. Bô nhim, min nhim, nhim viii và quyii hn cüa TGD
1. B nhim: FIDQT se b nhim mt thành viên trong Hi dng hoc mt ngithi khác lam TGD
và se k hçp dông quy djnh muc hrcmg, thu lao, igi Ich và các diêu khoãn khác lien quan den
viêc tuyên dung. Thông tin ye müc lirong, trq Cap, quyên igi cUa TGD phãi dugc báo cáo
trong DHDCD thithng niên và &rgc nêu trong báo cáo thu0ng nien cüa Cong ty.
2. Nhiêm kS': Nhiêm kS' cua TGD là 05 (nm) nàm tth khi HDQT CO quy djnh khác và có th
duçc tái bô nhim. Vic bô nhim CO the hêt hiu hrc can cr vào cac quy djnh tai hgp dong
lao dông. TGD khOng di.rçic phép là nhUng nguOi bj pháp 1ut cam giü chüc vii nay, tirc là
nhuiig ngrñ vj thành niên, ngixii không dü näng 1rc hành vi, ngui dang bj truy cüu trách
nhiêm hinh su, ngui dang thi hành hInh phat tU, nhàn viên lirc hxgng vu trang, các can b
cOng chuc nhà nuc và ngtthi dä bj phán quyêt là dà lam cho Cong ty ma h9 tirng lành do
truâc day bj phá san.
3. Quyn hmn và nhim vii:
TGD có nhU'ng quyn hn va tráeh nhim sau:
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a,

Quyt djnh các v.n d lien quan dn cong vic kinh doanh hang ngày cüa Cong ty ma
không thuc thm quyn cña I4i dông quãn trj;

b. T6 chiic th%rc hin các nghj quy&, quyt djnh cUa HDQT;
c. T6 chrc th%rc hin k hoach kinh doanh và phung an d&u ti.x cUa Cong ty;
d. Kin nghj phixcing an cci cu th chüc, quy ch quán l' ni bO cüa Cong ty;
e. B nhiêm, min nhim, bài thim các cMrc danh quãn l trong Cong ty, trr các chirc
danh thuc thâm quyên cUa FJDQT;

f.Quy& djnh tin 1ung và li Ich khác di vâi ngithi lao dng trong Cong ty, kê cá ngithi
quân l thuc thâm quyên bô nhim cüa Giám dôc (Tong giám doc);
g. Tuyn d%lng lao dng;
h. Kin nghi phuong an trà c tic hoäc xr l l trong kinh doanh;
i.

Thrc hin tt câ các hot dng khác theo quy djnh cüa Diu l nay va các quy ch cUa
Cong ty, các ngh quy& cüa HDQT và pháp lut;

4. Bai nhim: HDQT có th min nhim Giám d6c (Tng giám d&) khi da s thânh viên Hi
dong quan frj có quyn biu quyêt d%r h9p tan thành và bO nhim Giâm dôc (Tong giám dôc)
mri thay the.
IX. NHIEM v cU& THANH VIEN HDQT, TGD
Diu 39. Trách nhim cn trçng cüa Thành viên HDQT, TGD và ngu*i diêu hành doanh
nghip khác
Thành viên HDQT, TGD và nguM diu hành doanh nghip khác duçc üy thác có trách nhim thrc
bin các n1iim vi cüa mInh, kê cà nhttng nhim vi vo'i tu cách thành viên các tiêu ban cüa HDQT,
mt cách trung thirc và theo phtrong tht'rc ma h9 tin là vi lci ich cao nhât cUa Cong ty và vth mt
mirc dO can trQng ma mOt ngu?i then trQng thtrng cO khi dam nhim vj tn twclng dtrong và trong
hoàn cãnh tucing t%r.
Diu 40. Trách nhim trung thiyc và tránh các xung dit v quyn lqi
1. Thành vien HDQT, TGD va ngu&i diu hành doanh nghip khác khOng ducc phép sr ding
nhng cci hOi kinh doanh cO th mang lti lm Ich cho Cong ty vi mtic dIch cá nhân; dông thii
khOng duçxc sü dung nhüng thông tin có duçic nhx chüc vii cüa mInh dê tLr lçii cá nhân hay d
phimc vi lçii Ich cüa t chirc hoc cá than khác.
2. Thành vien HDQT, TGD và ngui diu hành doanh nghip khác cO ngha vi thOng báo cho
HDQT tat cã các 1i Ich có the gay xung dOt vâi Iqi Ich cüa COng ty ma hQ có the duc hu&ng
thông qua các pháp nhân kinh t, các giao djch hoc cá nhãn khác. Nhüng dôi tuqng nêu trên
chi duçic sr dimg nhftng Ca hi do khi các thành viên HDQT không Co li Ich lien quan dA
quyêt djnh không truy ciru van dê nay.
3. Thành vien HDQT, thành viên UBKT, Tng giám dc và ngu?vi quãn l' khác CO nghia vi
thông báo bang van bàn cho HDQT,UBKT ye các giao djch giia Cong ty, cong ty con, cOng
ty khác do Cong ty di cháng nm quyn kiêm soát trên 50% trô len von diêu lê vài chInh dOi
ttrng do hoc vài nhüng ngui có lien quan cüa dOi twqng do theo quy djnh cüa pháp Iut.
DOi vâi các giao djch neu trên do DHDCD hoc HDQT chap thun, Cong ty phài thc hin
cOng bO thông tin ye các ngh quyêt nay theo quy djnh cUa phap 1ut chng khoán ye cOng bô
thông tin.

-32-

4. Thành viên HDQT, thãnh viên UBKT, T6ng giám d6c, ngui quãn 1 khác va nhüng ngtr&i
có lien quan cüa các doi ftrclng nay không dtrçic sr ding hoc tiêt 1 cho ngithi khác các thông
tin ni bô dé thrc hin cac giao djch có lien quan.
5. Tth trixrng hcip DHDCD có quyét djnh khác, Cong ty không duqc cAp các khoãn vay hoc
bão 1nh cho cac thành vien HDQT, thãnh viên UBKT, Tng giám dôc, ngu&i diêu hãnh khác
và các cá nhãn, to chüc có lien quan tâi cac thành vien nêu trên hoäc pháp than ma nhung
ngtthi nay có cac lçii Ich tai chinh trr tnrmg hcip cong ty di chng và to chi'rc CO lien quan
tâi thành viên nay là cac cong ty trong cng tp doàn hoc các cong ty hoat dng theo nhóm
cOng ty, bao gôm cong ty mc - cong ty con, tp doàn kinh tê và pháp lust chuyên ngành Co
quy djnh khác. Hçip dông hoc giao djch gifta Cong ty vài mOt hoc nhiêu thãnh viên HDQT,
TGD, nguii diêu hành doanh nghip khác, hoc nhttng ngu?i lien quan den h9 hoc cOng ty,
dOi tác, hip hOi, hoc tO chüc ma môt hoc nhieu thành viên HDQT, nguM diêu hành doanh
nghip khac hoc nhftng ngtrii lien quan den ho là thành viên, hoc cO lien quan lçyi Ich tài
chInh, se không bj
hiêu hoá vi nhftng mOi quan h vfta neu, hoc vi thành viên HDQT dO
hoc/và ngu&i diêu hành doanh nghip do CO mt hoc tham gia vào cuOc hçp lien quan hoc
vào HDQT hay tiêu ban dã cho phép thrc hiên hçip dông hoc giao djch, hoc vi nhftng phiêu
bâu cUa hQ cüng duçic tInh khi biu quyt v miic dIch do, nêu:
vo

a. D6i vài hçrp ding CO giatrj tr dirài 20% t6ng giá frj tài san duçxc ghi trong báo cáo tài
chInh gân nhAt, nhftng yêu t6 quan trc)ng ye hçxp ding hoc giao djch cling nhu các môi
quan h và kn Ich cüa ngubi diêu hành doanh nghip hotc thành vién HE)QT dã drçic báo
cáo cho HDQT hoc tiu ban lien quan. D6ng thai, HDQT hoc tiu ban dO dà cho phép
th%rc bin hçip dông hoc giao djch do mOt cách trung thrc bang da phieu tan thành cUa
nhftng thãnh viên Hi dong không có ku Ich lien quan; hoc
so

b. D6i vai nhftng hçip dn cO giá trj lan han 20% cia tng giá tn tài san dtrçic ghi trong
báo cáo tài chInh gân nhât, nhftng yêu to quan trçng ye hcup dng hoc giao djch nay cling
nhtr môi quan h va lçui ich cia ngi.r&i diêu hãnh doanh nghip hoc thành viên HDQT dà
dxçuc cOng bO cho các cô dOng không cO lçxi ich lien quan cO quyên biêu quyêt ye van dê
dO, và nhftng cO dOng dO dà bO phiu tan thành hçup dong hoc giao djch nay;
c. Hp dng hoc giao dch dO diiqc mt t chic ttr vAn dc 1p cho là cong b.ng và hcip ly
xét trên mi phuang din lien quan den các dong cia COng ty vào thai diem giao djch
hoc hçp dong nay dixçuc HDQT hoc mt tieu ban tr%rc thuc HDQT hay các cO dOng
cho phép thrc hin, thông qua hoc phê chuãn.
co

Thành viên HDQT, TGD, ngtröi dieu hành doanh nghip khác hay ngixai có lien quan cia h9
không duc phép mua hay ban hoc giao djch theo bat ci hinh thic nào khác các cô phiêu
cia Cong ty hoc Cong ty con cia Cong ty vào thai diem hç cO dtrc nhftng thông tin chäc
chän sê gay ánh huâng den giá cia nhftng cô phieu do
cac cô dong khác li khOng biet
nhftng thông tin nay.
va

Dieu 41. Trách nhim

ye

thit hi và bi thtrbng

1. Trách nhiêm ye thit hai: Thành vien HDQT, T6ng Giám D6c và ngtthi dieu hành doanh
nghip khác vi phm nghTa vi hành dng mt cách trung thrc, khOng hoàn thành nghTa vi
cia minh vai sir cAn tr9ng, mn can và nang lrc chuyén mOn phái chiu trách nhim ye
nhftng thit hai do hành vi vi pham cia mmli gay ra.
2. Bi thu&ng: Cong ty sê bi thuäng cho nhftng ngtr&i da, dang và CO nguy ca trô thành mOt
ben lien quan trong các vi khiêu ni, kiin, khâi tO d., dang hoc cO the s duqc tien hành cho
di day là vi vic dan s%r, hành chInh (ma không phai là vic kiin ting do Cong ty th%rc hin
hay thuc quyên kh&i xuâng cia Cong ty) nêu nguai do dA hoc dang là thành viên HDQT,
ngithi dieu hãnh doanh nghip , nhãn vien hoc là dai din duçuc Cong ty (hay cong ty con cia
se
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Cong ty) iy quyn, hoc ngiiäi do dà hoc dang lam theo yeu cu cUa Cong ty (hay cong ty
con cUa Cong ty) vài ttr cách thãnh viên HDQT, ngui diêu hành doanh nghip, nhãn viên
hoc dai din dtrçic iXy quyên cüa mOt Cong ty, dôi tác, lien doanh, tIn thác hoäc pháp nhân
khác. NhCtng chi phi ducic bôi thithng bao gm: các chi phI phát sinh (kê cã phi thuê lu@ su),
chi phi phán quyêt, các khoãn tiàn pht, các khoãn phâi thanh toán phát sinh trong thc tê
hoc dixçc coi là müc hçip l khi giãi quyêt nhftng vi vic nay trong khuôn khô lut pháp cho
phép, vói diêu kin là nguii do dA hành dng trung thirc, can trQng, mn can và vâi näng 1pc
chuyên mon theo phuang thic ma ngu&i dO tin ttrông rang dO là vi li Ich hoc không chông
li lqi ich cao nhât cüa Cong ty, tren ca s& tuãn thu 14t pháp và không CO si,r phát hin hay
xác nhn nào rang ngui do dã vi phm nhfrng trách nhim cüa mInh. Cong ty có quyên mua
bão hiêm cho nhüng nguñ dO d trãnh nhUng trách nhim bôi thuông nêu trên.
3. Khi thrc hiên chiXc nang, nhim vi hoc thc thi các Cong vic theo iXy quyn cUa Cong ty,
thAnh viên HDQT, ngix&i diêu hành khác, nhãn viên hoc là dai din theo üy quyên cüa Cong
ty duac Cong ty bôi thithng khi tth thành mt ben lien quan trong cac vi khiêu ni, kin, khài
to (tth các vii kin do Cong ty là ngithi khOi kin) trong các trumg hçip sau:
a. DA hành dng trung thirc, cAn tr9ng, mn can vi lçci Ich và không mâu thun vi lcii Ich
cUa Cong ty;
b. Tuãn thu lut pháp và không CO bang chñng xác nhn dà không thirc hin trách nhim
cUa mmnh.
Chi phi bi thi.thng bao g6m cac chi phi phát sinh (k cã phI thuê lut six), chi phI phán quyt,
cac khoãn tiên phat, các khoàn phai thanh toán phát sinh trong thirc tê hoc duçic coi là hçip
l khi giái quyêt nhüng vz vic nay trong khuOn khô 14t pháp cho phép. Cong ty CO quyên
mua báo hiêm cho nhftng ngu?ii nay dê tránh nhftng trách nhim bôi thu?mg neu trén.
X. QUYEN DIEU TRA SO SACH yA HO SO CONG TY
Diu 42. Quyn diu tra s sách và h so
1. C dOng phO thOng có quyên xem xet, tra ciru và trIch lic thông tin v ten và dja chi lien lac
trong danh sách cO dông cO quyn biêu quyêt; yêu cAn sra dôi thông tin khOng chinh xac cUa
mlnh; xern xét, tra ciXu, trIch lic hoc sao chip Diêu 1 Cong ty, biên bàn hQp DHDCD và
nghj quyêt DHDCD;
2. C6 dông hoc nhOm c dOng d cap trong Diu 11.3 cUa Diu l nay cO quyn tivc tiêp hoäc
qua lut six hoc ngix&i dixcic üy quyên, giXi van bàn yêu câu xem xét, tra ciu, trIch Ii,ic sO biên
bàn và nghj quyêt, quyêt djnh cia HDQT, báo cáo tài chInh giia näm và hang näm, báo cáo
cüa UBKT, hçip dông, giao djch phái thông qua HDQT và tài lieu khác, trlr tài lieu lien quan
dn bi mt thuang mai, bi mt kinh doanh cüa Cong ty. Yêu câu kiêm tra do phia lust six dai
din hoc dai din duçic y quyên khác cüa cO dông phái kern theo giây Uy quyên cUa cô dong
ma ngtri dO dai din hoc mt bàn sao Cong cht'rng cUa giây üy quyên nay.
3. Thành viên HDQT, thành viên UBKT, TOD và ngi.thi dièu hành khác có quyn kim tra s
dang k' c dOng cüa Cong ty, danh sách cô dông và nhOng so sách và ho sci khác cüa Cong
ty vi nhüng miic dich lien quan tâi chc vi cUa minh vâi diêu kin các thông tin nay phài
dtrçyc bão met.
4. Cong ty s phái liru Diu l nay và nhttng bàn sa d6i b6 sung Diàu l, GiAy ching nhn dang
k doanh nghip, các quy chê, các tài lieu chiXng minh quyên s?x hthi tài san, bien bàn h9p
DHDCD và HDQT, các báo cáo cüa UBKT, báo cáo tài chinh hang nàm, sO sách kê toán và
bat ciX giây to nào khác theo quy djih cüa pháp lut tai tri sâ chInh hoc mt ncTi khác vài
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diu kiin là cãc c6 dong vã Co quan dang k kinh doanh duçic thông báo v dja dim hni tru
các giây t nay.
5. Diu l Cong ty phai duqc Cong b6 trên trang thông tin din tr cüa Cong ty.
XI. CONG NHAN VIEN VA CONG DOAN
Diu 43. Cong nhân viên và cOng doàn
1.TGD phâi 1p k hoch d HDQT thông qua các vn d lien quan lao dng (vic tuyn
cho ngrii lao dng nghi vic, tin lucing, bâo him xã hi) vâ. phüc lçii, khen thu?ing và k' 1ut dôi
vài nguii lao dng và ngui diêu hành doanh nghip.
2. TOD phãi 1p k hoach d HDQT thông qua các v.n d lien quan c1n quan h cUa Cong ty vài
các to chüc cong doàn theo các chuân mrc, thông 1 và chinh sách quãn l tot, các quy djnh tai
Diêu 1 nay, các quy chê cüa Cong ty và quy djnh pháp lut hin hành.
XII. PHAN CilIA Lfl NHUJAN
Diu 44. C tile
1. Theo quy& djnh cUa DHDCD và theo quy djnh cüa pháp lu.t, c tüc së dtrcic cOngbô và chi
trã tr lçii nhun git l.i cUa Cong ty nhirng không ducic vuçit qua müc do HDQT dê xuât sau
khi dã lay kiên cô dông ti DHDCD.
2. Cong ty không trà läi cho khoãn tin trá c6 t(rc hay khoãn tin chi trã lien quan tài mt loai cô
phiêu.
3. HDQT cO th d ngh DHDCD thông qua vic thanh toán toãn bô hoäc mt phn c tüc bang
nhctng tài san cii th (nhir cO phiêu hoäc trái phiêu dA duqc thanh toán day dii do cong ty khác
phát hành) và HDQT là co quan thrc thi nghj quyêt nay.
4. Trtr&ng hçp c tüc hay nhüng khoân tin khác lien quan tci mt loi c phiu ducc chi trâ
bang tiên mat, Cong ty sê phâi chi trã bAng tiên dOng Vit Nam và cO the thanh toán bAng sec
hoäc lnh trã tiên gui qua bi.ru din tài dja chi dã dAng k cUa cO dOng th%i hixOng Va tnrng
hçp cO riXi ro phat sixth (t dja chi dã clAng k cUa cô dong) thl cO dông do phâi chu. Ngoài ra,
các khoãn tiên trâ Co tiXc hoc các khoãn tiên khác dixçic clii trá bAng tiên mt lien quan tâi mt
loai cô phiêu cO the ducic clii trá bang chuyn khoãn ngãn hang khi COng ty dã cO thông tin
clii tiêt v ngãn hang ci:ia cO dông nhAm cho phép Cong ty th%rc hin dtrçic vic chuyên khoãn
trrc tiêp vao tài khoãn ngân hang cüa cô dông. Trtrtmg hcip Cong ty dä chuyên khoãn theo
ding các thông tin chi tit ye ngân hang do cô dông cung cp ma cô dông dO khôngnhn duçic
tiên, COng ty khOng phài chju trách nhim ye khoãn tiên COng ty chuyên cho cO dông thii
hu&ng. Vic thanh toán c tcic d6i vài các CO phiêu them yet ti Sâ Giao djch ChiXng khoán có
th duçic tiên hành thông qua cOng ty chiXng khoán hoc Tong Cong ty hiu k' và bü trir chiXng
khoán Viêt Nam.
5. CAn ciX Lut doanh nghip, Lut chiXng khoán, HDQT thông qua nghj quyt xác dnh mt ngày
cii the dê chôt danh sách cO dông. CAn ciX theo ngày dO, nhfng ngithi clang k vài tu cách cO
cong hoc nguii so hüu các chuing khoán khác duçc quyên nhn cô tiXc, lãi suât, phAn phôi lqi
nhun bang tiên mt hoc nhn cO phiêu, nhn thông báo hoAc tài 1iu khác.
6. Các v.n d khác lien quan dn phân ph6i lçi nhun thrçic thrc hin theo quy djnh cüa pháp
lust.
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XIII. TA! KHOAN NGAN HANG, NAM TA! CHINH vA H THÔNG KE TOAN

Diu 45. Tài khoán ngãn hang
1. Cong ty sê m tài khoàn tai mt ngãn hang Vit Nam hoc t?i các ngân hang nuâc ngoài dugc
phép boat dng tai Vit Nam.
2. Theo sr chAp thun truâc cüa co quan có thAm quyn, trong tnthng hqp cn thit, Cong ty có
the ma tài khoãn ngân hang a nixóc ngoãi theo các quy djnh cüa pháp luat.
3. Cong ty se tin hãnh tAt cà các khoàn thanh toán và giao djch k toán thông qua các tài khoán
tiên Vit Nam hoc ngoi t ti các ngân hang ma Cong ty ma tâi khoãn.

Diu 46. Näm tài khóa
Nàm tài khóa cUa Cong ty bAt dAu tü ngày d.0 tiên cüa tháng Mt hang näm và kêt thüc vào ngày
thu 31 cUa tháng 12 cing näm. Nàm tài chmnh dâu tiên bat dâu t1r ngày cap Giây chrng nhan dang
k doanh nghip và kêt thüc vao ngày thir 31 cüa tháng 12 ngay sau ngày cap Giây chUng nhan
dang k doanh nghip do.

Diu 47. H thông k toán
1. He thng k toán Cong ty sr diing là H th6ng K toán Vit Nam (VAS) hoc h thng ké
toán khác dtrgc B Tài chInh (co quan cO thâm quyên) ban hành, chap thuan.
2. Cong ty lap s sách k toán bAng ting Vit. Cong ty s liru giü h so k toán theo loai hinh
cüa các boat dng kinh doanh ma Cong ty tham gia. Nhng ho so nay phãi chInh xác, cp
nhat, có h thông và phài dü dê ching minh và giãi trInh các giao djch cUa Cong ty.
3. Cong ty sr dung dng Vit Nam lam don v tin t ding trong k toán. Trtrmg hcp Cong ty
Co cac nghiep vu kmh tê phat sinh chu yêu bang môt loai ngoai tê thi duoc tu chon ngoai tê
do lam don vj tiên t trong kê toán, chju trách nhim ye 1%ra ch9n dO tniâc pháp luat và thông
báo cho Co quan quãn 1 thuê trrc tiêp.
XIV. BAO CÁO TA! CHNH vA BAO CÁO THUNG NIEN

Diu 48. Báo cáo hang näm, sáu tháng và hang quy
Cong ty phài 1p bàn báo cáo tài chinh hang näm theo quy djnh cUa pháp luat cüng niur các
quy djnh cUa Uy ban Chirng khoán Nba nuOc và báo cáo phâi di.rçrc kiêm toán theo quy djnh
tai Diêu 48 cüa Diêu lé nay, và phâi nôp báo cáo tài chInh hang näm d chrçc DHDCD thông
qua cho co quan thuê CO thàm quyên, Uy ban Chmg khoán Nba nuâc, Sr Giao djCh Chirng
khoán và co quan däng k kinh doanh,
2. Báo CáO tài chInh näm phài bao gm báo CáO kt qua boat dng san xuAt kinh doanh phãn ánh
mOt each trung thrc và khách quan tinh hinh ye lAi và l cüa Cong ty trong näm tài chInh và
bang can dôi kê toán phãn ánh mOt cách tiling thiic và khách quan tinh hInh các boat dng cUa
Cong ty cho den thai diem 1p báo cao, báo cáo km chuyên tiên t và thuyêt minh báo cáo tài
chInh theo quy djnh pháp luat ye kê toán doanh nghip. Truông hp Cong ty là mt Cong ty
mc, ngoài báo cáo tài chInh näm cüa Cong ty mc, Cong ty phãi 1p báo cáo tài chInh hp nhât
dê phàn ánh tInh hInh boat dng cüa Cong ty và các Cong ty con.
3. Cong ty phãi 1p các báo cáo sáu tháng và hang quy theo các quy djnh pháp luat v cong b
thông tin trên thj truang chung khoán va np cho Uy ban Chung khoán Nhà nuOc và S& Giao
djch Chirng khoán.
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4.

Các báo cáo tài chInh nãm duçic kim toán (bao gm kin cüa kim toán vién), báo cáo tài
chinh sáu tháng chrçc soát xét và báo cáo tài chInh quphái duçc cOng bô trên trang thông tin
din tr cüa Cong ty. Các to chrc, cá nhân quan tam dêu dixçc quyên kiêm tra ho.c sao chip
bàn báo cáo tài chInh hang näm dA dwc kiêm toán, báo cáo sáu tháng và hang qu trong gi
lam viéc cüa Cong ty, tai tru s chinh cUa Cong ty và phái trà mt müc phi hçp 1 cho vic
sao chiip.

Diêu 49. Báo cáo thirôiig niên
Cong ty phái 1p và cong b Báo cáo thix6ng niên theo các quy djnh cüa pháp 1ut ye chirng khoán
và th truOng chüng khoán.

XV. KIEM TOAN CONG TY
Diu 50. Kiém toán
1. Ti DHDCD thuOng niên së chi djnh mOt cong ty kim toán dc lip, hot dng hp pháp ti
Vit Nam và dixac Uy ban Chüng khoan NEà nuàc chap thun kiêm toán cho các Cong ty
niêm yet, tiên hành các hot dng kiêm toán Cong ty cho näm tài chInh tiêp theo dira trén
nhttng diêu khoán va diêu kiên thoá thuan vOi HDQT. Dôi vâi näm tài chInh dâu tiên, HDQT
sê chi dinh môt cong ty kiêm toán dé tiên hành các hot dng kiêm toán Cong ty sau khi dtrcic
cap Giây chrng nhn däng k' doanh nghip.
2. Cong ty s phái chun bj và giri báo cáo tài chinh hang näm cho cong ty kim toán dc 1p
sau khi kêt thUc näm tài chInh.
3. Cong ty kim toan dOc 1p kim tra, xác nhn và báo cáo v báo cáo tài chInh hang näm cho
biêt cac khoãn thu chi cUa Cong ty, l.p báo cáo kiêm toán và trInh báo cáo do choHDQT
trong vông hai tháng kê tr ngày kêt thüc näm tài chinh. Các nhân viên cüa cong ty kiêm toãn
doe lap thirc hiên viêc kiêm toán cho Cong ty phãi duçfc Uy ban Chñng khoán Nhà ni.r&c chap
thuân.
4.

Mt ban sao cUa báo cáo kim toán sê phãi dirçic gCri dinh kern vâi mi bàn báo cáo ké toán
hang näm cüa Cong ty.

5. Kim toán viên thirc hin vic kim toán Cong ty se dugc phép tham drm9i cuc h9p
DHDCD và dirc quyên nhn các thông báo và các thông tin khác lien quan den DHDCD ma
các cO dOng dixçic quyên nhtn và di.rqc phát biêu ' kién tai dai hi ye các van dê có lien quan
den kiêm toán.

XVI. CON DAU
A

Dieu 51. Con dau
1. D.0 bao gm du di.rçic lam tti co s kh.c du hoäc du duâi hinh thrc ch k' s theo quy
djnh cüa pháp lut ye giao djch din tir.
2. HDQT quyt dinh loai d.u, s hxqng, hinh thc và ni dung d.0 cüa Cong ty, chi nhánh, van
phOng di din cüa Cong ty (nêu có).
3. I-IDQT, TGD sr dmg và quân 1 con du theo quy djnh cUa pháp lut hiên hành.

XVII. CHAM DI1f HOAT BONG VA THANH LV
Biu 52. Chm düt hot dng
1.

COng ty có th bj giãi th ho.c chm dth hoat dng trong nhng trLrng hp sau:
a.

Khi kt thüc thai hn hot dng dä ghi trong Diu l Cong ty ma khOng có quyt djnh gia
han;
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b. Theo nghj quy&, quy& djnh cUa DHDCD;
c. Bj thu hi Giy chimg nhán däng k5' doanh nghip, trtr trtthng hçip Luât Quãn 15' thud có
quy dinh khác;
d. Toà an tuyén b Cong ty phá san theo quy djnh cüa pháp luât hin hành;
e. Giái th trilâc thii ban theo quyt djnh cüa DHDCD;
f. Các tnthng hçxp khác do pháp lu3t quy djnh.
2. Vic giãi th Cong ty truóc thvi han (k cà thñ han dä gia han) do DHDCD quyt djnh, HDQT
thirc hin. Quyet dinh giãi the nay phài duçic thông báo hay phãi &rçic chap thun cia co quan
có thâm quyên (nêu bat buOc) theo quy dinh.
Diu 53. Trirèng hgp b tc gifra các thành viên HDQT và C (lông
Trrkhi Diu 1 nay cO quy djnh khác, các c dOng nm git mt nüa S6 c6 phi&i dana hru hãnh có
quyên biêu quyêt trong bau ci~ thành viên HDQT cO quyên d dcn khiêu nai tói toà dé yêu câu giai
the theo mt hay mt so các can cr sau:
1. Các thành viên HDQT không th6ng nMt trong quãn 15' các cong vic cüa Cong ty dn dn
tinh trang không dat duqc so phiêu cn thiêt theo quy djnh dê HDQT hoat dng.
2. Các c6 (lông không th6ng nht nên không th dat duçc s6 phiu c.n thiêt theo quy djnh dê
tiên hành bâu thành viên HDQT.
3. CO sr bt d8ng trong nôi b và hai hoác nhiu phe cánh C6 (lông b chia rë khin cho vic giãi
the sê là phucmg an có lçii hcm cã cho toàn the cô (lông.
Diu 54. Gia hn ho3t dng
1. HDQT s triu tp hQp DHDCD It nhAt bay tháng tnthc khi k& thüc thi han boat dngd c6
(lông có the biêu quy& ye vic gia han boat dng cUa Cong ty them mt thri gian theo dé nghj
cUa HDQT.
2. Thai han hoat dng s dugc gia han them khi có nr 65% tth len t6ng s6 phiu bAu cüa cac c
(lông cO quyên biêu quyêt có mt trirc tiêp hoc thông qua dai din duçrc üy quyên có mt ti
DHDCD thông qua.
Diu 55. Thanh 15'
1. T6i thiu sau tháng truâc khi kt thüc th?ñ hn hoat dng ciia Cong ty hoc sau khi cO mt
quyêt dmh giai th Cong ty, HDQT phat thanh lap Ban thanh ly g6m ?a thanh viên Hai thanh
vien do DHDCD clii dinh va mot thanh vien do HDQT clii dnh tu mçt cong ty hem toan dQc
lap. Ban thanh 15' sê chuân bi cac quy chê hoat dng cUa minh. Các thành viên cüa Ban thanh
15' có the duçic lira ch9n trong so nhãn viên Cong ty hoc chuyên gia dc lip. Tat cá các chi
phI lien quan den thanh 15' së duac Cong ty uu tiên thanh toán tnrâc các khoãn nçi khác cüa
Cong ty.
2. Ban thanh 15' Co trách nhim báo cáo cho ca quan (lang k5' kinh doanh v ngày thành 1p và
ngày bat dâu boat (lOng. Kê tir th&i diem do, Ban thanh 15' s thay mt Cong ty trong tat cã các
cOng vic lien quan den thanh 15' Cong ty tnrOc Toà an và các Ca quan hãnh chInh.
3. Tin thu thrcirc ttr vic thanh 15' se duçc thanh toán theo thir tr sau:
a. Các chi phI thanh 15';
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b.

Tin luang, trçi cp thôi vic và chi phi bào hiêm (bao gm báo hiêm xà hi và các quyên
1çi khac) cho cong nhân viên theo thôa uâc lao dng tp the và hçp dông lao dng dA k'
kêt;

c.

Thu và cac khoãn np có tInh ch.t thud ma Cong ty phai trã cho Nhà nuOc;

d. Các khoãn no khác cüa Cong ty;
e.

S du cOn 1i sau khi dà thanh toan tht cã các khoân nçi tir mic (a) dn (d) trên day së
thrqc phân chia cho các cô dông. Các cO phân u'u dài sê uu tiên thanh toán truóc.

XVIII. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ
Diu 56. Giãi quyh tranh chp ni b
1.

Trung hçrp phát sinh tranh chAp hay khiu nai Co lien quan tâi hoat dng cüa Cong ty hay tth
quyên cña cac cô dông phát sinh tir Diêu l hay tr bat cir quyên hoc nghia vii do Lu.t Doanh
nghip hay các lu.t khãc hoc các quy djnh hành chInh quy dnh, giüa:
a.

Co dông vci Cong ty; hoc

b.

C dông vOi HDQT, TGD hay can bO quàn l cao cAp

Các ben lien quan së cô gang giãi quyêt tranh chap dO thông qua thuang hrçing và hoà giãi.
Tth tnr0ng hçrp tranh chap lien quan tth HDQT hay Chü tjch HDQT, Chü tjch HDQT së chü
tn vic giài quyêt tranh chAp và se yêu câu timg ben trInh bay các yêu tO thirc tin lien quan
den tranh chap trong yang 30 ngày lam vic kê tir ngày tranh chap phát sinh. Tnthng hçp
trarth chap lien quan tâi HDQT hay Chü tjch HDQT, bat cir ben nào cOng có the yêu câu chi
djnh mt chuyên gia dc 1p de hành dng vài tu cách là trQng tài cho qua trInh giài quyêt
tranh chap.
2.

Tru?ng hçrp không dt duçc quyt djnh boa giài trong vOng sáu tun tir khi bt du qua trinh
hoà giài hoc nêu quyêt djnh cOatrung gian hoà giài không duçc các ben chap nhn, bat cir
ben nào cOng cO the dua tranh chap do ra Trçng tài kinh tê hoc Toà an kinh tê.

3.

Các ben së t%I chju chi phi cUa mInhcO lien quan tâi thO tiic thixang hrcing và hoà giãi. Các chi
phi cUa Toà an së do Toà phán quyêt ben nào phãi chju.

XIX. BO SUNG VA SU'A DO! DIEU L
Diu 57. Bô sung và sfra dôi Diu 1
1. Vic b sung, sira di Diu 1 nay phãi di.rçic DHDCD xem xét quyt djnh.
2. Trong trurng hçip có nhUng quy djnh cOa pháp lut cO lien quan dn hot dng cOa Cong ty
chira dirçxc dê cp trong bàn Diêu 1 nay hoc trong trung hçp cO nhOng quy djnh mói cOa
pháp 1ut khác vài nhOng diêu khoãn trong Diêu l nay thI nhOng quy djnh cOa pháp 1ut do
ducmg nhiên duçc áp diing va diêu chinh hot dng cOa Cong ty.
XX. NGAY HIFU LUC
Diu 58. Ngày hiu hyc
1. Bàn diu 1 nay grn 58 Diu, duçrc DHDCD Cong tyC phAn Ca Diên lanh nhAt tn süa di,
bô sung và cOng chap thun hiu lrc toàn van cOa Diêu 1 nay ti DHDCD ngày 31 thang 03
näm 2022.
2. Diu l di.rc l.p thành 05 bàn, cO giá tr nhix nhau, trong do:
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01 bàn g1ri Uy ban Chüng khoán Nhà ni.râc;
01 bàn giri Co quan däng k doanh nghip;
03 bàn km trC ti Van phOng Cong ty.
3. Diu 1 nay là duy tht và chInh thi'rc cüa Cong ty
4. Các bàn sao hoc trIch 1iic Diu l Cong ty phài Co ch k cUa Chü tjch HDQT ho.c t6i thiu
mt phàn hai tong so thành viên HDQT mâi cO giá trj./.

TP. H ChI Minh, ngày 31 thang 03 nàm 2022
CHU TICH HDQT

NGUYEN THI MAI THANH

.4
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01 bàn gCri Uy ban Chirng khoan Nba nucc;
01 bàn giri cc quan däng k doanh nghip;
-

03 bàn urn trü ti Van phOng Cong ty.

3. Diu 1 nay là duy nht va chInh thic cUa Cong ty
4. Các bàn sao ho.c trIch lic Diu 1 Cong ty phãi cO chü k cüa ChU tjch HDQT hoc thi thiu
mt phân hai tong so thành viên HDQT mcvi có giá trj./.

TP. H ChI Minh, ngày 31 tháng 03 nãm 2022

T
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côsiy
COPHAN

