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CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TU CUA UY BAN
CHUNG KHoAN NHA NU6'C vA SGDCK·TPHCM

(co thi su dung di cong b6 thong tin d6ng thai din UBCKNN va SGDCK)
Kinh gUi:

- Uy ban

Clnrng khoan Nha mroc;
- S6' Giao djch Chirng khoan TP.HA Chi Minh.

Ten cong ty: Cong ty CP Day cap dien Vi~t Nam
Mffclnrng khoan: CAV
Dia chi tru sa chinh: 70-72 Nam Ky KhCYiNghia, Phuong Nguyen Thai Binh, Q.l, TPHCM
Di~n thoai: 38299443
Fax:
38299437
Ngiroi thirc hien cong b6 thong tin: Ong Le Quang Dinh
Dia chi: 70-72 Nam Ky KhCYiNghla, Phuong Nguysn Thai Binh, Ql, TPHCM
Dien thoai (di dQng,co quan, nha rieng): 38299443
Fax: 38299437
'_/

Lo~i thong tin cong b6:EJ 24 gio 072

gio

o

bAtthtrong 0 thea yeu c~u Ddinh Icy

NQidung thong tin cong b6 (*):
Ngay 08/1112021, HQid5ng quan tri Cong ty CP Day cap dien Vi~t Nam(CADIVI) ban hanh quyet
dinh s6: 10/20211QD-HDQT v€ viec:
.
1. PM duyet viec thay d6i dia di€m t6 chirc va thong qua hinh thirc h9P Dai hQi:
- Dia diem: 30-32 Yersin, P. NguySn Thai Binh, Qu~ 1, TP. H5 Chi Minh.
- Hinh thuc h9P: H9P tflJc tuySn va b6 phiSu di~n tiro
2. Duy~t chuang trinh D~i hQi d5ng c6 dong b~t thuOng nam 2021 d€ trinh D~i hQi d5ng c6 dong
b~t thuOngnam 2021 thong qua.
3. Duy~t cac to trinh d€ trinh D~ hQid5ng c6 dong b~t thuOng nam 2021 thong qua va cac tfLiIi~u
khac ph\lc V\l cUQch9P D~i hQid5ng c6 dong b~t thuOngnam 2021 cua CADIVI.
Tai Ii~uD~i hQid5ng c6 dong b~t thuOng nam 2021 cua CADIVI dffduqc cong b6 tren trang thong
tin di~n ti'.r cua CADIVI ill ngay 09/1112021 t~i dUOng dful sau: https:llcadivi-vn.comlvnlcodong.html.
Thong tin nay duqc dang Utitren trang thong tin di~n til cua cong ty vao ngay 09/1112021 ~i dUOng
dful:https:llcadivi-vn.comlvnlco-dong.html
Chtmg toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day Ia dUng S\I th~t va hoan toan chiu trach nhi~m
truac phap Iu~tv€ nQidung cac thong tin dffcong b6.
*Tili li~u dinh kern:
- QuyStdinh 86: lO/20211QD-IIDQT
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co

CONG TV
pHAN DAy CAP DI.E:NV~T NAM (CADIVI)
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E-mail: cadivi@cadivi.vD; Website: www.cadivi.vn
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DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2021
CONG TY CP DAY

cAp DIEN
.

.

VIET NAM

Ngay 30 thang 11 nam 2021
1. Gfri qua dU'Ong chuyen phat nhanh d~n tin tay cac cB dong:
- Thong bao moi hop va chuang trinh DlIDCD kern thea Gi~y uy quyen tham
du DlIDCD.
2. Dang tren website Cong ty, gUi.UBCKNN, SGDCK:
2.1.Dang lin 1 (ngay 09/1112021)
- Danh muc tai li~u phuc vu DlIDCD;
- Thong bao moi hop DlIDCD;
- Gi~y uy quyen tham dir DHDCD;
- Thong bao belu cu thanh vien HQi d6ng quan tri nhiem Icy 2017 - 2022 kern
thea Gi~y d~ nghi d~ cu, Giay d~ nghi irng cir, mau sa y8u ly lich;
- Chuang trinh DlIDCD;
- Quy ch8 lam viec cua DlIDCD;
- Quy ch8 belu cir thanh vien HQi d6ng quan tri;
- To trinh V/v Mien nhiem Thanh vien HQi d6ng quan tri nhiem Icy 2017 2022 do co dan til nhiem; Belu bc3sung thanh vien HQi d6ng quan tri nhiem
Icy 2017 - 2022;
- To trinh V/v Sua dc3inganh nghe kinh doanh;
- DV thao Di~u l~ sua dc3i;
- DV thao Nghi quyet DlIDCD.
2.2.Dang lin 2 (truO'c ngay 16/11/2021)
- Ban huang dan cach thuc tham d\l' hQp trvc tuy8n va b6 phi8u di~n tir tiili
DlIDCD (D~ nghj Quy c6 dong xem xet k)').
2.3.Dang lin 3 (sau ngay 25/1112021)
Bao cao danh sach lrng cu vien lIDQT nhi~m kY 2017 - 2022 hqp l~ va sa
y8u ly Ijch cac (mg vien;
Cac tai li~u khac bc3sung (n8u co).

DOOCD bAt thuOng nam 2021 - CADIVI

C6ng ty CP DAy cap 61tn Vltt Nam
TI1,Is6>chlnh: 70·72 Nam KyKhol NghTa,Phoong NguyAn TMI Blnh, Qu~n 1, TP. Hb Chi Minh
DT: (84.28) 3829 9443· Fax: (84.28) 3829 9437· Website: WNN.cadlvl.vn
Ma s6 Doanh nghl~p: 0300381564

CAI:II~

THONG BAo MOl HOP TRU'C T~N
eAl. HOI £lONG
eCNG Bi\r THiYONG NAM 2021

co

.

Klnh gliJ cA dang,

H:l1d6ng Quan trl C6ng ty CP DAy cap eMn Vi~t Nam trAn trQng kfnh m6'i Quy

c6 dOng tham dl,l' D~I Mi d6ng ell dOng b~t

thoong NAm 2021 COng ty CP DAy cap dl~n Vi~t Nam nhU' sau:
• Thol glan khall'llfc D~I hOI: Vao luc 8:30, th(l' 3 ngay 30/11/2021
• Dla (f16m: 30·32 Yersln, P.NguyAn Thai Blnh, Qu~n 1, Tp.H6 Chi Minh
LO'u y: C6ng ty kh6ng t6 ch(l'c (f6n tl6p cA 66ng t~1I(fla (flAm hQp niu trin nhlim thl,l'Chl~n chu troong pMng dlch
COVID ·19 cua Chlnh phu.
• Hlnh thUoc hQp: Hl;>ptrI,I'Ctuy/m va b6 phl6u di~n IIi. Chi littt hll6'ng dAn each thCrctham dl,l' hop trl,l'CtuyAn va be)phl6u
di~n bi dU'Q'cdAng tall~n IMlbsite cua CAOIVI t~1dla chi: https:/lcadlyl·yn.comlynlco·dong.htrrl.
• N~I dung, titl IItu a,1 h~l: E>U'Q'cdAng tal t~i Website hUps:Ucadjyl.yn.com/yo{cp-dong,htmi ho~c xem t~1 Website:
ezgsm.{pls.com,yo. Vi~c glil HO sO'd~ cli, (I'Ogcli thElnh vian H:l1d6ng quan trj: Quy c6 dOng xem t~i ThOng Mo bAu eli
thElnhvl6n HDQT nhl$m kY 2017 - 2022.
• Thitnh phAn tham dl,l': CO dOng s6>hOu

c6 ph~n

cua COng ty CP DAy cap dl~n Vi~t Nam c6 tan trong danh sach c6

dOng chOt t~1ngay 02{11/2021 ho~c ngooi dU'Q'cuy quyan tham dV' hQ'PI~.
• lly quyin tham d\l' a,1 h~l: ~u Quy COdOng uy quy6n cho ngOO! kMc tham dl,l' E>~Ih~l, vul16ng glii GIAy uy quyt\n
dA kY (theo mAu C6ng ty ho~c theo quy dloh cua ~ lu$l dan Sl,l') vA dla chi dll6'l day theo hlnh thCrc:GtillrV'c tl6p, Fax
ho~c Email trooc 16hOOTh(r 5, ngay 25/11/2021.
• BI6u quyit, bAu cu.: Quy c6 dOng thl,l'Chl~n quyt\n bi~u quy~t, bAu cll tt;li website: ezasm.fpts,comyo (I-U6'ng d~n bl6u
quyAt, bAu ClI va Th6>Iglao be)phlau dl~n tl.) quy c1jnhCV lht\ llili Quy ch6 lam vI~c,Quy ch~ bAu cli cUB £>t;llhOi).
• Dla chi glii cAu hoi thao lut"
NgoolliAn
CONG TY CP DAy

va 116nht

h~ trQ':

cAp DIl~NVI~T

Emall/E)lt"

ala chi:

ht:

30·32 Yersln, P.NguyAn Thai BInh,
NAM

Qu~n 1, Tp.H6 Chi Minh

tho~li:

Email: Ihuyht@cadlvl.vn
£)J~nthol;ll: (84.28) 3829 9443

• LU'u y: E>~nghl quy cO dOng glil dung ht;lo Glay uy quy~n nhLl n6u trAn dt\ CADIVI h~ Irq dAng ky, pM duy$t thOng Un
uy quyt\n va ngU'6i dU'Q'Cuy quy~n trAn M th6ng trl,l'Ctuy/m.
• Thong tin 4Ang nMp ht th6ng D,I h~1 cll 66ng trl,l'c tuy6n t~1 website: ezgsm,fpts.Qom.yn
Tin ding nhOp : {da in trong thU' mOl hQP glii lling
M$t khAu

TrAn

tr9n.g.

ell dOng}

: {ds in trong lhO' mOl hQp glii tling c6 dOng}
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GIAY UY QUYEN
D~I HQI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2021

CONG TY CP DAY cAp DI~N VI~T NAM
Kfnh gin: HQi dang quan tr] Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam
1.A

Be~ u~ quy~n:

Ten co dong:

se CMND/CCCDIHQ

.
chiBuiGiAy chirng nhan dang Icy doanh nghiep (GCNfJKDN):

cApngay:

.

tai:

.

se di~n thoai:

Dia chi:

se CP sa htru:

.

CP (Bang chit:

.

Ngiroi dai dien thee phap lu~t (neu c6 dong la t6 chirc):

se CMND/CCCDIHQ
cApngay:

..

chieu cua ngiroi dai dien thee phap lu~t:
tai:

..
.

2. Ben dllQ'C uy quy~n:
2.1. Ten ca nhiinlt6 chirc:

se CMND/CCCDIHQ

.

chi~ulGCNDKDN:

cAp ngay:

tai:

.

Dia chi:
s6 di~n thoai:
" d ~1. d'ien th eo p haap 1u~t (neu b en dUQ'Cuy
' quyen
A l'a to
,1. c hu
Ngiroi
uc):

.

se CMND/CCCDIHQ

.

A

A

:.

.

A

chieu:

cApngay:

tai:

Email (*):

.

(Truong hQ'PmQt c6 dong t6 chirc uy quyen cho nhieu ngiroi nhan uy quyen thi l~p danh sach thee
m~u kern theo)

HO~C
2.2 Uy quyen cho mQt (01) trong nhUng thanh vien HQi d6ng quan tri Clla Cong ty CP Day cap di~n
Vi~t Nam (HDQT) sau: (danh ddu x vaa 0 vuong)

o Ong Nguy~n Van TuAn
DOng Le Quang Dinh

- Chu tich HDQT
- Thanh vien HDQT kiem T6ng Gicim d6c

NQidung uy quy~n:
,{'

- So CP uy quyen:

'

CP . Bang chii':

..

_Ph~m vi uy quyJn: Tham d\I D~i hQi d6ng c6 dong bAt thuang nam 2021 cua Cong ty CP Day cap
di~n Vi~t Nam va th\Ic hi~n mQi quy~n IQ'i,nghia V\1 cua c6 dong t~i D~ hQi d6ng c6 dong lien quan
d~n s6 CP duQ'cuy quy~n.
_ Thin h~n uy quyJn: k~ ill ngay Icy dSn khi D~i hQi d6ng c6 dong bAt thuang Cong ty CP Day cap
di~n Vi~t N am nam 2021 kSt thuc.

DHDCD bAtthuang nam 2021 - CADIVI

Chung toi hoan toan chiu trach nhiem v~ viec uy quyen nay va cam ket tuan thu nghiem chinh cac quy
dinh cua Phap lu~t hien hanh, Di~u l~ t6 chile va hoat dQng Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam va cac
quy dinh cua Ban T6 chile Dai hQi.
GiAy uy

quyen nay chi c6 gia tri khi dinh kern Ban photocopy CMND/CCCD/HQ

chiSulGCNDKDN

cua Ben uy quyen, ban g6c Tlnr moi hop cua Ben uy quyen,
BEN DU'QC UY QUYEN
( Ky, ghi ro ho ten)

BEN UY QUYEN
( Ky, ghi ro ho ten/Dong dau)

Ghi chu:
- Gidy Uy quyJn nlry chi co hi¢u luc khi duac gUoivJ Ban t6 chuc truac luc D(Ji Mi khai mac chinh thuc.
- (*): Biit bu(Jcphai cung cdp a6i vai Nguai nhdn Uy quyen ad cung cdp Ten diing nhdp
M~t khdu tham dtr trtrC tuyin.

va

PHV LVC KEM THEO GIA.y iJy QUYEN

(TrU'Ong hQ'PmQt ca dong ta chuc uy quy~o cho ohi~u ca ohao, ta chuc khac )
STT

Ngum n!t~n uy
quyen

So CMND/CCCD!HQ
chieulGCNDKKD
(Ghi r5 ngay cAp,nai cAp)

1

2

3

4

5
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So CP nh~
uy quy~n

Ernail(*)

Kynh~n
uy quyen

A

CONGTYCP

DAY cAp DI~N VItT NAM
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CQNG HOA xX HQI CHi! NGHfA VJl;T NAM
Dqc I,p - Ty' do - HtlDh phuc

THONGBAO

V Iv bau eli' thanh vien HQi d6ng quan tri nhiem

ky 2017-2022

Kfnh gU'i:Quy cA dong cua Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam
,.
~Q.i,.dAn~quan til Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam (CADIVI) tran trong thong bao d~n Quy c6
dong ve viec d~ eu~ ir~g ~u Un cll' vie~ HQi dAng quan hi (HflQT) d~ bAu thanh vlen HDQT nhiem ky
2017 - 2022 tai D{li hQi dong co dong bat tlnrong cua CADIVI nhu sau:

f

1. Ly do biu thsnh VieD HDQT nhi~m ky 2017 - 2022:

Ngay 11/10/2021, CADIVI nh~n duoc don tir nhiem chirc

thanh vien HQi dAng quan tri Cong
ty cua hai thanh vien HQi .dAng quan tri h\ ong Nguyen Qu5e Vinh va ong Nguy~n TrAn Bang Phiroc.
Thoi gian tU nhiem eo hi~u luc
tU khi duoc D~i hQi dAng cB dong bat thircng nam 2021 thong qua,
V\1

ke

Theo quy dinh t~i Di~u 1~td chilc va ho~t dQng CADIVI, s5 lm;mg thanh vi~n HQi dAng quan trl
Cong ty 18.05 (nam) thanh vien. Do d6, d~ dap irog nguy~n vQng cua ong Nguy~n Qu5c Vinh va ong
Nguy~n TrAn Dang Phuac, dAng thai dam bao tuan thli quy dinh vB s5 lUQ'Ilgthanh vien HQi dAng quan
tri, B~i hQi dAng cd dong cAn thi~t bAu bd sung cac thanh vien HDQT nhi~m ky 2017 - 2022.

sA lU'qng, tieu chuin
2.1. sA lU'qng: 02 (hai)

2.

va thii t\lC bAu thanh vien HDQT

thanh vien trong truong hQ'PD~i hQi dAng cf, dong thong qua To trinh V/v
Mien nhi~m Thanh vien HQi dBng qUEmtl'i nhi~l11kY 2017 - 2022 do co. dO'l1tir nhi~m; BAu b6 sung thfmh
vien HQi dAng qUl:\ntri nhi~m kY 2017 - 2022 cua HQi dAng quan tri Cong ty.
2.2. Tieu chuin Ung vien HDQT:
(Jng cli' vien tham gia lIDQT phai c6 dAy du cac tieu ehuAn va dieu ki~n sau day (thea DiJu J 55

LUf)tDoanh nghi~p 59120201QH14,Nghi a/nh 15512020IND-CP):
_ C6 nang hrc hanh vi dan s\t d!y du, khong thuQc d5i tuQ'Ilg khong duQ'c qu{m ly doanh nghi~p theo
quy djnh t~iKhoBn 2 Di8u 17 Lu~t Doanh nghi~p 59/2020/QH 14);
_ C6 trinh dQ chuyen mon, kinh nghi~m trong quan

ly kinh

doanh cua cong ty va khong nhAt thi€t phai

la cd dong cua cong ty;
• Khong duQ'c la nguai co quan h~ gia dinh (vQ',chAng, b5 de, my de, b5 nuoi, my nuoi, b5 chBng, m~
chAng, b5 VQ',my vq, con de, con nuoi, con rB, con dau, anh rUQt, chi fUQt,em rUQt,aob r8, em 1'8, chi
dau, em dau, anh rUQt cua vq, anh ruQt eua chAng, chi ruQt ctla VQ',chi ruQt eua chAng, em rUQt cua
vq, em ruQt cua chAng) cua T6ng giam d5e va nguai quan ly khac cua eong ty; ctla ngum quan ly,
nguoi c6 thAm quyBn b6 nhi~m nguai qu{mly cong ty my.
_ Thanh vien HQi dAng qu{m tl'j khong duQ'c d6ng thai la thanh vien HQi d6ng quan tri t~i qua 05. eong
ty khac.

a) l>~ eli' thanh vien HBQT:
Cae c6 dong nim gift c6 phAn ph6 thong c6 quy~n gQP s5 quyBn biBu quy~t cua tirng nguoi l~i vai
nhau de lam Gidy dB nghi d~ eli' gli'i tai CADIVI d~ d8 cli' img vien HDQT, C\l thB:
Cd dong ho~c nhom cB dong 11&01giu:
._ Tir 5% d€n duai 10% s5 c6 phAn c6 quy~n bi8u quySt duQ'c d8 ctr t5i da 01 (01Qt)(mg et'r vien;
BHDC:E>bAt thuOng nam 2021- CADIVI

_ Til 10% d~n dum 30% sA cA ph~n c6 quy8n bieu quyBt dUQc dS cu tAi da 02 (hai) img cu vien;

_ Til 30% d~n duoi 40% sA c6 ph~n c6 quy8n bieu quy8t ducc dS cli t5i da 03 (ba) irng cu vien;

7

• Til 40% dan duai 50% sA c6 ph~n e6 quYSn bieu quy8t duqc d8 cit tBi da 04 (bAn) Un cir v,ien;
• Til 50% tro len tAng s6 c6 phAn c6 quyen bieu quy~t ducc dB eu t6i da irng vien bling so hrong
thanh vien HQi d6ng quan tri cAn bAu.
b) Ung ell' VaG HQi dang quan tr]
Nguoi irng cu thanh vien HQi d6ng quan tri phai la.c? don? n~~ g!U it ~At ~ 5% .tA,ngs6,cA yhfi~
phA thong, thoa man tieu ehuAn thanh vien HDQT; ngiroi ung cir phat lam Glay de nghl ung cll' gUl to'1
CADIVI d~ baa caa t~i f)~i hQi cd dong.
c) Truong hqp tAng s8 luqng {rng vien HQi dAng guAn tri thong qua d~ cit va {eng ell' vKn khon~ dti
s6 lUQ1lgcAn thiBt, HQi dAng qm\n tri ducmg nhi~m c6 the giai thi~u them (rng cli vien ho~c t6 chuc de cit
thea cO'chS dUQc Cong ty quy dinh tl;\iQuy cha nQi bQ ve quan tri Cong ty.
4. Thu tye u.'ng ell', d~ CU':

C6 dong,

nh6m cA dong co dti di~u ki~n neu tren c6 yeu cAu (rng cu, d~ Cll' thanh vien HDQT gui
HA sO't1'\Ictiap ho~c qua duemg BUll di~n ho~c fax v8 t1'\1S(1 Cong ty truac 16hOO ngay 25/11/2021, thea
dia chi:

BA Hoang Thi Thuy - Thu ky Cong ty
Cong ty CP Day Cap Bi~n Vi~t Nam
Bia chi: 30 - 32 Yersin, plmemg NguyBn Thai Blnh, Qu~n 1, TP.HA Chi Minh
Di~n tho~i: (84.28) 3829 9443 • 3829 2971 - 3829 2972·73066288
Fax: (84.28) 38 299 437
Ho~c gui tim di~l1 ru vS dia chi: thuyht@cadivLvn
, CU',
• it"
).
ue Clf. b ao gom:
5• H 0" SO' ung
• Dan dS nghi irng cli/dB c(r d8 bAu vao HBQT (thea mJu);

- SO' ySu ly lich (thea mJu);
- Ban sao cac gi§y to sau: CMND/CCCDIHQ chiaulHQ kh§u thuong tll1 ;
- Cac b~ng c§p chung nh~n trlnh dQ van hoa va tdnh dQ ehuyen mon (n€u co);
Nguoi dB c(r vao HDQT phAi chiu trach nhi~m truac phap lu~t, tmac D~i hQi dAng ca dong v~
dnh chinh xae, trung th\Ic v8 nQi dung trong hA sO'cua minh.
"
Cae H6 sO'd~ eu, {rng eu thanh vien lIDQT duqc glii dan Cong ty khong dti cac lo~i van bEm neu
tren duqc xem IA khong hgp 1~ va khong dUQc dua vao danh sach (rng cli vien chinh thuc d~ trinh Dai hQi
dAng eA"do~g C?n~.ty ?S tiB~ hanh b~u cu. Nguoi ung c(r/de cli thanh vien HDQT chiu tnich nhi~m tmac
phap lu~t va D~l hQ1dong co dong ve Unh trung th\lc va chinh xac Clla nQi dung He. sO'irng c(r/dB Cll etta
minh.
Tran trQng !
NdlllhQm
- Nhutren;
- Luu.

BOOCB bdt thuong 11am2021 - CADIVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------o0o-----GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
(Áp dụng cho cổ đông)
Kính gửi: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam
-

Họ tên cổ đông: ..............................................................................................................................

-

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:................. Ngày cấp:.................Nơi cấp:...........................

-

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .........................................................................................

-

Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ
đông bất thường 2021):.................................................................................................... cổ phần

-

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ............................................................................... (đồng)

Đề nghị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam cho tôi đề cử:
1. Ông/Bà: ..........................................................................................................................................
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:............................ Ngày cấp:..................... Nơi cấp:............................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................
Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ..............................................................
Hiện đang sở hữu: ........................................................................................................... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:................................................................................. (đồng)
2. Ông/Bà: ..........................................................................................................................................
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:............................ Ngày cấp:..................... Nơi cấp:............................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................
Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ..............................................................
Hiện đang sở hữu: ........................................................................................................... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:................................................................................. (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ
2017 – 2022.
Xin trân trọng cảm ơn!
......., ngày...... tháng ....... năm ……
Người đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 – CADIVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------o0o-----GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)
Kính gửi: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam
-

Người đại diện nhóm cổ đông: .......................................................................................................

-

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:........................Ngày cấp:.............. Nơi cấp: ......................
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

-

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ
đông bất thường 2021) của nhóm cổ đông: .................................................................... cổ phần

-

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ............................................................................... (đồng)

Đề nghị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam cho chúng tôi đề cử:
1. Ông/Bà: ..........................................................................................................................................
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:............................ Ngày cấp:..................... Nơi cấp:............................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................
Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ..............................................................
Hiện đang sở hữu: ........................................................................................................... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:................................................................................. (đồng)
2. Ông/Bà: ..........................................................................................................................................
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:............................ Ngày cấp:..................... Nơi cấp:............................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................
Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ..............................................................
Hiện đang sở hữu: ........................................................................................................... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:................................................................................. (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ
2017-2022.
Xin trân trọng cảm ơn!
......., ngày...... tháng ....... năm ……
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT

Họ và tên

CMND/CCCD/
GĐKDN

Địa chỉ
thường
trú

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
….
….
…..
…..
Tổng cộng

2

Số lượng cổ phần Chữ ký cổ đông/
sở hữu (tính đến chữ ký, đóng dấu
ngày chốt DS)
nếu là tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------o0o------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
Kính gửi: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam
-

Tôi tên là: ........................................................................................................................................

-

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................. Ngày cấp:.................Nơi cấp:...........................................

-

Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2021):....................................................................................................... cổ phần

-

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ............................................................................... (đồng)

Đề nghị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công
ty CP Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và
tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.
Xin trân trọng cảm ơn!
......., ngày...... tháng ....... năm ……
Người ứng cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Họ và tên
Ứng cử viên

:
: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Họ và tên:

…………………………………………………………

Giới tính:

…………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:

…………………………………………………………

Nơi sinh:

…………………………………………………………

CMND/CCCD:

…………………………………………………………

Quốc tịch:

…………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:

…………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc:

…………………………………………………………

Trình độ chuyên môn:

…………………………………………………………

Quá trình công tác:

…………………………………………………………

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: ………………………………………………………………..
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: …………………………………………………………….
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):…………………………………………………………………….
Số CP nắm giữ (tại thời điểm ……….…):

…..cổ phần, chiếm ….. % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

…..cổ phần, chiếm ….. % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

…..cổ phần, chiếm ….. % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ cổ
phiếu của Công ty:

1. Mối quan hệ: …….., Tên cá nhân/tổ chức:
…………………………….. nắm giữ: ………… CP,
chiếm ………% vốn điều lệ.
2. Mối quan hệ: ……, Tên cá nhân/tổ chức:
…………………………….. nắm giữ: ………… CP,
chiếm ………% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành
viên Hội đồng quản trị.
………………., ngày ….. tháng ….. năm 2021
Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
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GTYCP
. I~N VI~T NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc lip - TV do - Hanh phuc

Thai gian

N9i dung

7:30

CHuAN BJ D~I HQI

07h30-08h30

C6 dong dang nhap tharn du tnrc tuyen,

8:30

KHAI M~C D~I nor
Khai mac Dai hQi, gioi thieu dai bieu, thanh phan tham du
Bao cao kiem tra tinh hQ'Pl~ cua Dai hQi

08h3009hOO

Gioi thieu thanh phan Doan Chu toa dai hQi, Thir Icy dai hQi va Ban kiem
phieu
Thong qua Chirong trinh Dai hQi
Thong qua Quy eh~ lam viec cua Dai hQi
Thong qua Quy eh~ bAu eu HQi d6ng quan tri

9:00

NOI DUNG D~I HQI
To trinh V/v Mi~n nhiem Thanh vi en HQi d6ng quan tri nhiem Icy 2017 2022 do e6 don ill nhiem; BAu b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri nhiem
ky 2017 - 2022 kern danh sach img cu vien

09hOO09h30

To trinh V/v Sua d6i nganh nghe kinh doanh
Thao luan & Bi€u quyet thong qua nQi dung cac to trinh
Huang dfin th6 l~ bAu eli va Ti~n hanh bAu eli thanh vien HQi d6ng quan tri
nhiem Icy 2017-2022

09h30-09h35

Giiii lao

09h35-09h40

Cong be, k~t qua ki€m phi~u bi6u quy~t va bAu eli

09h40-09h50

Thong qua Bien ban D().ihQi & Nghi quy~t D().ihQi

BE M~C

D~I HOI

DOOCD bAtthubng nam 2021 - CADIVI

-

-

-

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

CONGTYCP
DAY cAP D~N VI~T NAM

CQNG HOA xA HQI CHU NGBiA VI~T NAM
DOc l,p - TV do - Hanh phuc

-

..,

QUY CHE LAM V~C
D~I HQI DONG CO DONG BAT TmrO'NG NAM 2021
CONG TY CP DAY CAP DI~N ~T

NAM

Can ctr:
LlI~t Doanh nghi~p 86 5912020lQH14 ngay J 710612020,'
Lu~t Chttng khoims6 54120J91QH14ngay 2611112019;va cac van ban dU'6iLu~t kern thea;
Nghi dinh 15512020/ND·CP ngay 3111212020;
Di€u l~ Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam va Quy chi 119ib9 vJ quem.tri Cong ty CP Day cap
ai~nVi~tNam.
Nh~m dam bao Dai hQi d6ng cd dong bdt thuong nam 2021 ella COng ty CP Day cap di~n Vi~t Nam
di€n ra thanh cong tat dep, HQi dang qulin hi xay dung quy eh8, nguyen t~e him vi~e, img xir, bi€u
quySt trong B~i hQi nhu sau:

ai~u1. M1}c dfch:
_

Bam bao trlnh tu, nguyen t~c ung xtr, bieu quYSt tai BHBCB bdt thuong ella Ceng ty CP
Day cap di~n Vi~t Nam di€n ra dung quy dinh va thanh cong tat dep,

_

Cac nghi quy~t ella BHBCD thS hi~n y chi th5ng nhdt cua BHl)CB,
quySn Igi Clla cd dong·. va dung phap lu~t,

dap irng nguyen vong

,.'

ai~u2. aAi tU'Q1lg va ph,m vi
_ Dai tlf(1ng ap d(/ng: Tdt ca cac cd dong, ngum d~i di~n (nguai dugc uy quySn) Clla cd dong
dang s6 hUu c8 phiBu Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam va khach mai tham d\l DHBCB
bAt thuang Cong ty CP Day cap di~n ViQt Nam deu phai chAp hanh, tuan thll cac quy dinh t~i

Quy eh~ nay., Biau l~ Cong ty va quy dinh hi~n Mnh cua phap lu~t.
_

Ph(tlll

vi ap d'JI'g: Quy ch~ nay dugc sir d\lng eho vi~c t8 ehuc hQP BHBCB bilt thuang nlhn

2021 cua Cong ty CP Day cap di~11Vi~t Nam vao ngay 30/1112021.
.
.
Biiu 3. Giai thfch thu~t ngfi'/tir vi~t tit
• Cong ty

Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam

HBQT

HcSidBng quan t1'i

BKS

Ban Ki8m soat

BTC

Ban t5 chuc B~i hQi

BOOCB

B~i hQi dang c5 dong
1

Quy chi lam vi~c tai Da! h9i dang c6 dong bat thutmg 2021

uy quyJn)

- l)~i bi8u

cA dong,

- H~ thAng livestream
cUQchop l)Hf)Cl)

H~ thAng phat s6ng video cUQc hop DIIDCD true tiSp tren
website www.ezgsm.fpts.com

ngiroi dai di~n (nguai duoc

Di~u 4. Di~u ki~n ti~n hsnh D,i hqi dAng

c6 dong

CUQchop Dai HQi Dang cs Dong duQ'c ti~n hanh khi c6 sA cd dong du hop dai di~n tren
50% tAng sd cA ph§n c6 quyen biSu quySt.
Truong hop khong c6 du sd hrong dai biSu c~n thiSt trong vong ba muoi (30) phut k8 tit thai
diSm xac dinh khai mac d~i hQi, nguei tri~u t~p hop huy cUQc hop. CUQc hop BOOCD phai
duoc trieu t~p I~i trong vong ba rmroi (30) ngay kS til ngay dtr dinh tA cht'rc hQp DHDCD I§n
th(r nhk CUQchQP DHDCD tri~u t~p IAnhai chi dUQ'ctian hanh khi c6 86 cA dong dV hQp d~i
di~n it nh~t 33% cA phAn c6 quyen bi6u quy(k
TruOng hQ'Pd~i hQi IAn tht'r hai khong duQ'c ti~n Mnlt do khong co du sA d~i bi6u dn thi~t
trong vong ba muai (30) phut k8 til thai di~m An djnh khai m~c d~i hQi, cUQChQp DHf)CD
l§n thu ba co th8 duQ'c tri~u t~p trong vong hai muo'i (20) ngay k~ ti:r ngay d\l' dinh ti~n hanh
d~i hQi IAn hai. Trong tfUOng hQ'p nay, d~i hQi dUQ'ctiSn hanh khong phl,l thuQc vaa tdng s6
phiau co quyen biSu quyat tAt ca cac v§n de d\l ki€n duQ'Cphe chu§n t~i cUQchQp DHDCl)
IAnth(r nh§t.
Bi~u 5. Dl:,\ibiiu tham gia Dl:,\ihqi dang

c6 dong bAt tbU'img nam

2021

TAt ca cd dong cua Cong ty thea danh sach chdt ngay 02/11/2021 d~u co quyen tham dl,f
ho~c uy quyen cho d~i di~n cua 111lnhtham d\l' DOOCD tn,rc tuyan thong qua H~ thdng b6
phi8u dien tlr. Truong hgp co nhi€u hon mQt nguai d~i di~n dUQ'cuy quyen thea quy djnh cua
phap lu~t duQ'c cll' tham dV thl phai xac dinh Cl,lth8 sd cd phAn va sa phiSu b~u cua m6i nguai
d~i di~n.
Khi tham dlJ D~i hQi tf\l'c·tuyan, d~i biSu Ill'll Y:
•

Yeu cAu ky thu~t: cA dong cAn co thiat bi di~n tiI k8t ndi internet (vi dl,lmay vi tinh, may tinh
bang, di~n tho~i di dQng, thi~t bi di~n tfr khac co k8t ndi internet) d€ thea doi duQ'c dien bien,
bi~u quyet, b§u ell' cac nQi dung cua D~i hQi tf\l'c tuy8n.

•

Cach thuc thl,l'Chi~n: D~i bi8u truy c~p duang ddn, dang nh~p thea cac thong tin duQ'c cung
cAp trong Thong bao mM hQp dS tham dl,l'DHDCD tf\l'CtuyBn va thvc hi~n b6 phi8u di~n ru
eho tdt ca cac nQi dung cua D~i hQi.

•

D~i bi~u phai chiu trach nhi~111va khong duQ'c quyBn khiSu nl;1ikhi D~i biSu thoat kh6i H~
thdng vi bat ky 1y do gi ho~c d8 nguoi khac su d\lng Tai khoan dang nMp Clla minh truy c~p
VElO H~ th6ng trong sudt thai gian di€n ra D~i hQi.
Bao m~t Tai khoan dang nh~p dS dam baa chi co D~i biBu mai co quyen thvc hi~n vi~c tham
gia thao lu~n, dong gop y kien, b6 phiau di~n tir tren He thdng,
Truong hc,rpc6 dong uy quyAn tham dlJ D~i hQi trl,l'ctuySn, b6 phieu di~n tir cho ca nhan/tA
chuc khac thi tuan thu cac nQi dung nhu di'i neu t~i Thong bao moi hQp. Cong ty dUQ'cmi~l1
trir mQi tnlch nhiQm lien quan d€n viQCgian ddi, gia l11~O, sai I~ch thong tin Gifiy uy quy~n,
cd dong va nguoi dUQ'cuy quy8n chiu tnlch l1hi~111
ddi vai vi~c uy quy~n va ket qua b6 phiSu

•
•

2

Quy chi lam vi?c tai Da! h9i tt6ng cd dang bat thuong 2021
di~n tlr thea Tai khoan dang nh~p dff ducc cAp/thong bao. MQi k~t qua bo phiBu di~n tu cua
f)~i bi~u diroc xem la 'I chi, quyBt dinh cudi cung cua f)~i bi~u.
Di~u 6. Khach mOi t,i B,i hOi

La cac chirc danh quan 1'1cua Cong ty, khach moi, thanh vien trong BTC Dai hQi khong phai
hi e6 dong Cong ty nhung duoc moi tham du D~i hQi.
Khach moi khong tham gia phat bi~u tai f)~i hQi (trit truong hop duoc Chit toa D{li h9i maio
ho~c co dang 19' truoc viti BTC Dqri h9i va dU(1c Chit toa D{li h(5id6ng y).

va BORn chti tC}a

f)i~u 7. Chu tC}a

DOlin chu toa gam 01 Chu toa va cac Thanh vien, Chti tjch HQi dang qmln hi lam chti tQa cac
cUQchQp do HQi dang qmin tri tri~u t~p ho~c Chu tich HQi dang qmin tri uy quySn eho tMnh
vien HQi dang quan trj khac him Chu tQa f)~i hQi. 0,1 the nhu sau:
Chu-c v\l

Ten thanh vien

STT
1

OngNguyan

2

Ong Le Quang Dinh

Chu tjch HQi dang qmin trj .. Cht'l tQa

Van Tudn

Thanh vien HQi dang qu{m t1'lkiem T6ng
Giam dBc - Thanh vien

Truang hQ'p Chu tjch v~ng m~t ho~c t~1l1thai mat klui nang him viec thi cae thanh vien HQi
dang quan tri con l{li bAu 111Qtnguai trong s6 hQ lam ehu tQa D{li hQi thea nguyen tAc da sB.
Truang hQ'P khong bAu duQ'c nguai lam chu tQa, TruOng Ban Ki~m SOiltdi~u khiSn d8 D~i
hQi dang c6 dong bAu ehu to~ eUQchQp trong sB nhfing nguai d\l hQP va ngum co phiBu b§u
cao nhdt se !fun Chu tQa cUQchQp.
Trong cac nUOng hQ'Pkhac, nguai kY ten tri~u t~p hQp Dl;lihQi dang c6 dong se di~u khiSn dS
Dl;li hQi dang e6 dong bAu Chti tQa cUQc hQp va nguaj c6 phiBu bAu cao nh§t duQ'Ccu lam
Chu tQa cUQchQp.

Nhi~m V\l ctia f)mln Chu tQa:
•

f)i€u khi8n f)~i HQi thea dung nQi dung chuO'ng trinh ngh! S\l, cac th81~ quy ch~ d~ duQ'c D~j
HQi thong qua.

•

Phan cong, gi&i thi~u d~i di~n thanh vien HDQT, BKS Cong ty tdnh bay cac bao cao t~i D~i
hQi;

•

Gi&i thi~u thanh phAn Ban kiSm phiSu

•

Gi&i thi~u thanh phAn Ban chu tQa d8 DljlihQi bi8u quyBt;

•

Hu6ng d§n f)li\i H(>i thao lu~n, lay 'I kian biBu quyat cac v§n d~n~m trong nQi dung chuang
trlnh nghi S\J cua f)~i HQi va cac v§n
co lien quan trong suBt qua trinh f)ljli HQi.

•

Tra lai va ghi nh~n nhung van de thuQCnQi dung chuO'ng trinh dElduQ'c Dljli h(>ithong qua;

•

Giai quyBt cac vdn de nay sinh trong sUdt qua trinh f)li\iHQi.

•

Phe chudn, ban hanh cac v~n ban, kat qua, bien ban, nghj quySt cua D~i hQi sau klli kBt thuc

de DljlihQi biSu quySt;

de

f)~i

hQi.
3

Quy chi lam viec tal Dal h(ii d6ng c6 dong bdt thuong 2021
•

Chu toa lam vi~c theo nguyen t~c t~p hung dan chu va quyBt dinh theo da s6.

Di~u 8. Ban ki~m tra to' cach 4,1 bi~u
Ban kiem tra tu each d~i bi~u cua Dai hQi bao gAm 0 I Truong ban va cac thanh vien, chiu
trach nhiem tnroc Doan Chu toa, DHDGE> v~ nhiem vu cua minh. Ban kiSm tra tu each dai
biSu do HQi dAng quan tri quyet dinh gAm cac thanh vien nhu sau:
Chuc V\I

Ten thanh vien

STT
1

6ng Nguyen Trung Du'c

Tnrong ban

2

Ba Hoang Thj Thuy

Thanh vien

Nhiem vu:
•

Nhjn giAy to' cua c6 dong (nBu phat sinh), d6i chieu kiSm tra tfnh hop l~ cua c6 dong tham du
true tuyBn.

•

Bao cao tnroc DHDCD vS kSt qua kiBm tra tu each c6 dong tru6e khi DHDC£) chinh thirc
tiBn hanh.

•

Ph6i hqp vai Ban kiBm phi6u

as huang

d~n, h6 h'g va ghim sat biBu quyet.

Di~u 9. Thu' ky D,i hi}i:
Ban Thu kY eua D~i hQi do Chu tQa chI djnh bao gAm 01 Tl1lang ban va eae thanh vien, chiu
tnich nhi~m tm&c Doflll Chu tQa, DHDCD v6 nhi~m V\l eua minh va du&i S1,1' diSu hanh cua £)oan
Chu tQa.
Nhi~m V\1:
•

Ti8p nh~n, ra smtt phiBu dang

kY

pMt biBu

y ki6n

cua cac c6 dong, chuySn Doan Chti tQa

quyBt dinh;
•

Ohi chep Bien ban hQp DHBCD mQt each dAy du, ttung th\1'ctoan bQ nQi dung di~n biBn D~i
HQi va nhung vAn dB da dUQ'ccae c6 dong thong qua ho~c eon hru y t{tiD~i HQi.

•

H6 ttg Chl} tQa cong b6 d\l thao Bien ban hQp D~i HQi va cac Nghi quySt vB cac vdn
dUQ'cthong qua t~i D~i HQi.

Di~u 10. Ban ki~m phi~u
Ban kiBm phiSu do Chu tQa giai thi~u bao gAm 01 Truang Ban va cae thanh vien.
'~ ph'~
).
leu bao gom:
Ban klen1
Ghi chu

Ten thltnh vien

STT
1

6ng Nguy~n TlUng Duc

Tl1lang Ban

2

Ba Hoang Tht Thuy

Thanh vien

Nhi~m \11:
4

dB da:

Quy chi lam vi?c tai Dai h(5iil6ng cd ddng bdt thuong 2021
•

Ban ki~m phieu ph Ai tBng hop, kiem tra kBt qua cua Bien ban ki6m phi~u xu§t til h~ thBng va
chiu trach nhiem truce Dean Chu toa, £)H£)C£) khi thuc hi~n nhiem vu cua minh.

•

Xac dinh ehinh xac k~t qua bi6u quy~t v8 tirng vAn d8 xin biSu quy~t tai fl~i hQi.

•

Nhanh chong thong bao k~t qua biSu quyet eho thir kyo

•

Xem xet va bao cao Dai hQi nhtrng tnrong hop vi pham the l~ bi~u quy€t ho~c d011thir khieu
J.
nar. ve). kJ.et qua.tb·).leu quyet.

Di~u11.Thao lu~n t,i D,i hOi

1. Nguyen tic:
Vi~c thao lu~n chi ducc thuc hi~l1trong thai gian quy dinh va thuQCpham vi cac v§n d8 trinh
bay trong chuang trinh l1Qidung f>IIDCfl;
Chi co f)li\ibiSu mai duQ'ctham gia thao lu~n;
f)l;libiSu co y ki~n dang ky nQi dung thao lu~n thea hinh thuc quy dtnh l1hu sau:
•

f)~i bi8u co th8 d~t cau hoi tl;li m\lc Thao lu~n trong giao di~n tham d\l' dlj\ihQi tIVc tuySn
tliliduang linle www.ezgsm.fpts.com.vn ho~c gui email (chi chdp nh~l1 email gui do d!;li
bi~u da dang ky) v8 dja chi: thuyht@cadivLvn (wac gicr thao lU~l1).

•

Ban Thu

kY se

s~p x~p cac nQi dung ciiu hoi cua f)lj\i biSu va ehuySll len cho f)oan Chu

tQa.
2. Gifti cUp y ki~n eua cae D,i bi~u:
Tren ca
dap

sa PhiSu d~t cau hoi cua f)li\ibi~u, chit tQa ho~c thanh vien do chu tQa chi dinh se giai

y ki~n f)~i bi8u;

Truang hQ'Pdo gi&i hl;\nv8 thai gian t6 chilc, cac ciiu hoi chua duQ'c tra lai tnrc ti~p t(li f)li\i
hQi se duQ'c Cong ty t1'alai sau b~ng email/van ban gui dSn cB dong.
Di~u 12. Bi~u quy~tt,i D,l hOi

3. Nguyen tic:
T§t ca cac vAn dS trong chuang tril1h va l1Qidung hQP cua Dli\i hQi dSu phai duQ'c f)HDCf)
thao LU~ll va biSu quy~t cong khai. Dl;\ibiSu co th~ bo phiSu b~ng cach bo phiSu di~n ru t(li
duang link: www.ezgsm.fpts.com.vn
4. Bo phi@u (Ji~n tir:

Caclt tlute bi)philu biiu quylt:
•

f)li\i bi~u chQn L\la lUQt trong ba phuang an bi€u quy~t Tan thanh, Khong tan thanh ho~c
Khong co y ki~n v&i m8i vAn dS duqc dua ra bi6u quy~t t~i f)~i hQi da duQ'c c!li d~t tli\ihe
th5ng b6 phi~u dien

•

ru.

Sau do, fl~i biSu tiSn hanh xac nh~n biBu quyet d8 h~ thBllg bo phiSu di~n tU ghi nh~n k~t
qua.

Caclt tlui:cbo philu bltu cit (quy ilin"
_ Mpt

sa q"y ilin" khac khi th(I'chiin

C(I

thi t(li qlly cld bau elr)

bi)philu iliilt tu.:
5

Quy chJ lam vi~c tai Dal h(ii d6ng

cd dong

bd! thuang 2021

•

Truong hop f)~i bi~u khong thuc hi~n h~t cac vAh d8 bien quy~t, b§u cir thea nQi dung
chuong trinh Dai hQi thl Cl:1C vAn d8 chua duoc bi8u quyet, bAu cu duoc xem nhu Dai bi~u
khong tiBn hanh bo phieu bi~u quyet, bAu cli van d8 do.

•

Truong hop phat sinh cac vAn dS ngoai chuong trinh d~i hQi df1gei, f)~i bieu co thS biSu
quyet, bAu Cll b6 sung. NSu Dai bi~u khong thuc hi~n bieu quyet, bAu cli voi nhttng v§n dS
phat sinh thi xem nhu B~i bi8u khong tiBn hanh bo phieu bi~u quyet, b§u cu vAn d~ phat sinh
do.

•

D~i bieu co th8 thay dBi k8t qua bi8u quySt, bAu cli (nhung khong th~ huy kBt qua bieu quySt,
;l. cu;.) b ao gom
;I.
.1. k"t
'h ngoal,.
Cn
e qua. b'.t
leu quye,I.t b;l.au Cu.... b).0 sung n h·"(...:'
uug van d).e p h'at S111
b au
chuO'ng trlnh D~i hQi. H~ th6ng tn,rc tuyen chi ghi nMn ki8m phiSu ddi vai kBt qua biSu
quySt, b§u Cll'cudi cung t~i thai di~l11ket thuc b6 phiSu di~l1tu clla tung dQ'tkiBm phiBu dUQ'c
quy dinh trong quy chB him vi~c cua d~i hQi.
Tltdi g;alf bo phil" diin. tii'dU'{1cqlly dinh C(I tid nit" sail:

KB tir 10hOOngay 28/11/2021, H~ th6ng b6 phi~u di~n tlr dU'Q'crna d8 D~i biSu co thS th\l'c hi~n
quySn biBu quySt luon cac vAn d8 thuQc th§m quy8n Clla DRDCD. Cac D~i bieu th\l'c hi~n quy8n
bieu quySt luon nhu v~y dSu duQ'c tinh vao s6 IUQ'ngDl;libieu tham dt,rDRDCD tn,rc tuySn.
•

NQi dung bi8u quySt iAn thu 01 (Xac nMn tham d\I B~i hQi va Hnh hgp l~ cua B~i hQi): D~i
bieu tht,rc hi~n bi8u quySt tir 10hOOngay 28/11/2021 d~n truac khi BTC thong bao kch qua
nQi dung biSu quyet 0 1. T~i thai di8m BTC thong bao kSt thuc thai gian ghi nh~n ket qua,
Ban kiSm tra tu each c6 dong s~ t6ng hQ'Pva cong b6 bao cao kiSm tra tu cach d:;tibiSu tha111
d\l' dB xac djnh tinh hQ'p l~ clla D~i hQi.

•

CllC nQi dung bieu quySt IAn thu 02 (gAm thong qua thanh phAn Bolm Chu tQa d~i hQi va Ban
kiSm phiSu): D{li biBu thvc hi~n biSu quyBt ill 10hOOngay 28/11/2021 d~n truac khi B~i hQi
thong qua cac nQi dung bieu quySt 02.

•

Cac llQi dung bi~u quySt iAn thu 03 (gAm thong qua ChuO'ng trillh D~i hQi; Quy chB lam vi~c
t~i D~i hQi; Quy ch~ bAu cit t~i D~i hQi): D~i biBu th\lc hi~n biSu quy~t tir 10hOO ngay
28/1112021 d~ll truac khi D~i hQi thong qua cac llQi dung biSu quy~t 03,

•

Cac nQi dung biSu quy~t Ian thu 04 (gAm cac TO' trinh t~i D~i hQi): B{li bi8u thvc hi~n bi~u
quy~t tU IOhOOngay 28/1112021 d€n truac khi D~i hQi thong qua cac l1Qidung bi~u quy8t 04.

•

NQi dung bAu cir thallh vien HQi dAng quim tri: D~i bi~l1 thvc hi~l1 bi8u quy~t tir 10hOOngay
28111/2021 d~l1truac khi D~i hQi thong qua cac nQi dung bAu cu.

•

Cac nQi dung biau quySt iAn thu 05 (Thong qua Bien bim va Nghj ql1y8t d~i hQi): f)~i bi6u
thl,l'chi~n bi8u quySt tir lOhOOngay 28/11/2021 den truac khi Blili hQi thong qua cac nQi dung
.t
"
- .
bieu quyet OS,

•

D~i biBu co th~ truy c~p h~ thdng b6 phiau di~n tir va thvc hi~n b6 phiSu bftt ky thai gian nao
trong ngay kB tir 10hOOngay 28/1112021 cho dell khi BTC thOllg bao hSt thai gian biBu quySt
theo tUng llQi dung t~i ngay dian ra D~i hQi, tru tnrang hgp bao tl'i h~ thdng ho~c ly do kMc
n~m ngoai tAm ki6m 80at cua Cong ty. Ket thuc thai gian b6 phi8u, h~ thdng khong ghi nh~n
them kSt qua b6 phiBu di~n tir tU D~i bi~u,

5. ThS l~ biSu quy~t:
6

Quy chJ lam vi~c tat Da! h(5idJng

c6 dong

bat thuong 2021

Ctr 0 I (mot) c6 phAn tirong duong voi mQt quySn biBu quyet. M3i d~i bi~u tham du d~i di~n cho
mQt ho~c nhi~u quyen bi~u quySt.
Tai ngay chBt danh sach cd dong (ngay 02/11/2021) t6ngsB c6 phAn co quy8n bieu quySt cua
Cong ty la: 57.489.430 c6 phAn wang duong voi 57.489.430 quy8n biSu quySt.
D5i voi hinh tlnrc biSu quySt tai cUQchop f>HDGE>tnrc tuySn, quyet dinh se dUQ'cthong qua
khi c6 tren 50% tra len tang s5 c6 phAn co quyen biSu quyet tham d\l' Dai hQi. Rieng mQt s8
tnrong hop v§n de biSu quySt ducc quy dinh tei Khoan 3 Dieu 20 Di~u l~ Ceng ty bao gBm:
thay d6i nganh, nghe va linh V\fCkinh doanh, .... thi phai co Sl,f d6ng y it nh§t 65% sB cd ph§n
co quyen bieu quySt tham d\f D~i hQi.
6. Ghi nh~n k@tqua bi~u quy@t/biu ell'
Ket qua biSu quySt, bAu Cll se do ph Anmem t6ng hQ'p.
Ban kiem phi8u se kiBm tra va bao d.o Doan Chu tQa k6t qua kiSm phi8u cua timg vAn de
thea nQi dung chuang trlnh d~i hQi. KSt qua kiem phiSu se duQ'c Ban kiSm phiSu cong b8
truac khi be m~c cUQchQp.
Di~u 13. Bien bin, Nghj Quy~t h9P D\li hqi (fang c6 (fong
TAt ca cac nQi dung t~i Dl;liHQi DAng c6 Dong phai duQ'c Ban TIm ky D~i HQi ghi VelOBien ban
hQp Dc;tiHQi d6ng c6 dong. Bien ban hQp Dc;tiHQi dBng cd dong phai duQ'c dQCva thong qua
truac khi b8 ml;lcD~i HQi.
f)i~u 14. Thi hanh Quy eh@
Quy chS t6 chuc nay duQ'c dQc cong khai truac Bl;liHQi BAng Cd Dong BAt thuong nihn 2021 va
c6 hi~u hrc thi hanh ngay khi Bl;li HQi DAng C6 Dong cua Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam
bi6u quySt thong qua.
c6 dong, dl;lidi~n thea uy quy~n va khach mai vi phl;lm Quy cbS nay thi roy thee muc dQ C\l thS
Dolm Chu tQa se xem xet va c6 hinh thirc xu Iy thee DiSu I~ Cong ty va Lu~t Doanh llghi~p.

v
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CQNG HOA xl HQI CHU NGHiA VI~T NAM

CONGTYCP
DAY

cAp BI~N

I>qc I,p - T\l' do - Hanh phuc

VI$T NAM

QUY
HOI DONG

CHE BAu

cu THANH VIEN

QuAN TRJ NHI:¢M KY 2017 - 2022

T~I D~I H(H BONG

co DONG BAT THUONG NAM 2021

"

Can cu':
- Luq.t Doanh nghiep sa 5912020lQH14 duoc Quac h9i Nuo» Cong Hoa Xa H9i Chu Nghfa
Vi?t Nam thong qua ngay 1710612020;
- Luq.t Chung khodn sa 5412020lQH14 duoc Quac h9i Nuac Cong Hoa Xa H9i Chu Nghia
Vi?t Nam thong qua ngay 2611112020;
- Nghi ainh 155120201NfJ-CP Quy dinh chi tiJt thi hanh m9t sa aiJu cua Luq.t Chung khodn
thong qua ngay 3111212020;
- fJi€u l~ Ta chuc va hoat a9ng cua Cong ty CP Day cap ai~n Vi~t Nam;
-

Quy chi n9i b9

v€ quan

tri Cting ty CP Day cap ai~n Vi~t Nam;

HQidAngquan tri kinh trinh D~ hQidAng c6 dong Quy chBbAu Clr HQi dAng Qulin tri tai fl~
hQic6 dong b~t thirong nam 2021 Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam nhu sau:
f)i~u 1. f)6i tU'q'ng di~u chinh va pham vi

ap dung

Quy ch8 nAy ap d\mg cho vi~c bAucli thAnhvien HQidAng quan trf nhi~m ky 2017 - 2022 tlili
fl~i hQidAngc6 dong b~t thuang nam 2021 Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam,

Quy chS nAy ap d\lng d6i vai t~t cli ca dong sa hfiu ca phAn Clla Cong ty ho~c nhii'ng nguai
duQ'cuy quy8n tham dt,r hQ'Pl~ (gQichung Ia "Dl;libi€u"),
Di~u 2. Quy djnh chung
1. Giai thich thu,t ngfi'/tir ngO:vi~t tit

2.

Cong ty

Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam

HflQT

HQidAngqulin tri

BTC

Ban ta chuc D~i hQi

DHDCD

Dl;lihQidAngc6 dong

Dl;libiau

C6 dong, nguai dlilidi~n (nguai duQ'cuy quy6n)

ChIi tQa t,i d,i hQi:

Chu tQatl;lidl;lihQl c6 trach nhi~m chu t1'1vi~c bAueli vai nhung vi~c C\l th6 IA:
- Giai thi~u dal1hsach d6 Clr va ling eli vao HDQT;

1

Quy chi b8u eli'- f)~i /'pi dang

c8 ilong bat thming

110m 2021

- Giam sat vi~c be>phieu, kiSm phieu;
_ Giai quyet cac khieu nai v~ cUQcbAucli (n€u co).
Diiu 3: Nguyen tic

- sA hrong

(I~

ell', nng eu'va bAu b6 sung thanh vi~n HDQT
02 ngiroi

thanh vien lIDQT bd sung:

- Nhiem ky:

2017 - 2022

- SAluqng img cli vien HDQT tAi da:

khong han ch~

1. Quy~n a~eli', ung ell' HDQT (theo ou« 24 ou« I~cong ty)
1,1, Cac cd dong n&mgiu' ed phi~u e6 quyen biSu quy~t c6 quyen gQP 56 quyen biSu quy8t dS

d~ cll cac (rug vien HQi dBng quan trio
Cd dong ho~c nh6m cd dong nim gift:
_ Tit 5% d~n duoi 10% sA cd phan c6 quyen biSu quySt duqe dS cli tAi da 01 (met) ung cli
vien;
_ Tit 10% d8n diroi 30% sA cd phdn c6 quy~n biSu quy~t duQ'c dS cli tAi da 02 (hai) lmg cll
vien;
_ Tit 30% dSn duai 40% sA ed phAn e6 quy~n biSu quy~t duQ'c dS CiTtAi da 03 (ba) (mg elf
vien;
_ Tit 40% d~n duai 50% sA ed phdn c6 quyBn bi8u quySt dUQ'cd~ Cil tAi da 04 (bAn) (rug cll
vien;
_ Tir 50% tro len tdng sA cd phAn c6 quyBn biSu quy8t duQ'cdS Cll tAi da ung vien b~ng sA
luQ'ngtha.nh vien HQi dBng quan tri c§n bAu.
Ung Cllvien duQ'cd6 cli' phai co dti cac tieu chudn neu t{lim\le 2 duai day.
1.2. Nguoi ung cir thanh vien HQi d6ng quan tl'j phAi la c6 dong niim gift it nhAt tir 5%
t6ng s6 c6 phAn ph6 thong, phai co dti cac tieu ehudn neu tl;1im\lc 2 duai day.

1.3. Truong hQ'ptdng s6 lUQ'ngtl'l1gvien HQi dAng qulin tri thong qua dS cli va irng ell v§n
khong dil 56 luqng dn thi~t, HQi dAng quan tri duong nhi~m eo the giai thi~u them (rng Cll
vien ho~c t6 chuc dB cli theo co ch€ duQ'c Cong ty quy dinh tl;liQuy ch~ nQi bQ vB quan tri
Cong ty.
2. Tie,u ehuAn .rng

cu' vi~n tham

gia Hqi €lang quan tri:

Ung cli' vien tham gia HBQT phai eo dAydil cac tieu chudn va diSu ki~n sau day (theo /)iJu
155 LUQt Doanh nghi~p 59120201QH14,Nghj ajnh 15512020IND-CP):
Co nang ll,l'chanh vi dan S\f dAy du, khong thuQc dAi tuqng khong duQ'c quan ly doanh
nghi~p theo quy dinh tl;1iKhoan 2 Di6u 17 Lu~t Doanh nghi~p 59/2020/QH14);
Co trinh dQ chuyen mon, kinh nghiem trong quan ly kinh doanh cua cong ty va khong nhAt
thiSt phat lAcd Gong eua cong ty;

2

Quy

clti bdu cu- D{li I,pi dallg c8 dong bat thlfung niim 2021
Khong ducc la nguoi co quan h~ gia dinh (vo, cheng, b6 de, my de, b6 nuoi, my nuoi, b6
~
. c h~
~ con d"au, a nh ruot,
" c hi! l'uQt,
" em
ehong,
my
ong, bl.0 VQ',my VQ',con d~'"
1:;, con nuoi, con re,
l'U"t, anh r~, em r~, chi dau, em dau, anh ruot cua VQ',anh lUOt cua chong, chi ruot cua VQ',
chi ruot cua chang, em ruot cua vc, em ruot ella chong) ella T6ng giam d6c va nguoi quan ly
khac ella cong ty; ella nguoi quan ly, nguoi co thAm quyen b6 nhiem nguoi quan ly cong ty
my.
Thanh vien Hoi dang quan tri khong duoc dang thai la thanh vien Hoi dang quan tr] tai qua
05 cong ty khac.

A
'
"
3. Nguyen
tac
bau
cii':

Thuc hien dung thee quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ Cong ty.
Quy~n bAu Cll' dUQ'ctinh thee s6 e6 phAn sa hfru, d:;lidi~n sa hfru. K~t qua bAu ell' duqc
tinh tren s6 c6 phAn co quy~n biSu quy8t clla e6 dong dl,l hQp.
M6i IAnbAu cit, mot d~i bi8u c6 dong chi duQ'c sir d\lng mot phi8u bAu tuang (rng v&i s6
e6 phAn sa hfru, d:;lidi~n sa hihl.
Ban kiSm phi8u do Chu tQa dB eir va duqe Dli\i hoi thong qua. Thanh vien Ban kiSm
phiBU khong dUQ'cco ten trong danh sach d~ ci'r va (rng ei'r vao Hoi dang qm'm tri ho~c
Ban kiSm so at.

4. PhU'O'ng thu:c biu cu':
Th\l'c hi~n thee plnrang thuc bAu dan phi8u (fheo khoCU13 DiJu 148 Lut7f Doanh nghi~p
59120201QH14)
Theo do m6i d~i biSu co t6ng s6 phi8u bi8u quySt tuang (rng v&i t6ng s6 c6 phAn sa hfru,
d~i di~n sa hfru nhiin v&i s6 thanh vien dugc bAu eiia HBQT.
f):;libiSu tham d\l' co quy8n dan h8t t6ng s6 phi8u biSu quySt Clla minh cho mot ho~c mot
s6 img cir vien.
f)~i biSu tham dv hvc tuySn truy e~p vao h~ th6ng b6 phi8u di~n tir va ti8n hanh vi~c bAu
Cll'cua minh (luu y f)~i biSu thvc hi~n b6 phiSu tl'ong tho·j gian b6 phi8u di~n tir duQ'c
quy dinh C\lthS a khoan2 Di~u 12 Quy chS him vi~c).
Trong tnrbng hQ'Pco S\l Iva ch<,>nnhAm l§n: f)~i bi8u tham dl,l truy c~p vao h~ th6ng b6
phi8u di~n tir va thvc hi~n I~i vi~c bAu cit cua minh (hm y f)~i biSu th\lc hi~n b6 phi~u
trong thai gian b6 phi8u di~n tir duqc quy dinh C\l the a khoan 2 f)i~u 12 Quy chB lam
vi~c).
'" b"au Cll'
~
5• Ph leu
Phi6u bAu ci'r (Phi6u bAu) la Phi~u biu cu' tr..,c tuy~n da dugc cai d~t s~n tren h~ th6ng
b6 phi6u di~n tir.
Dl;\ibiSu 1\1' chu§n bi thi,h bi di~n tir k,h n6i internet (vi d\l may tinh, may Hnh bang, di~n
tho~i di dOng...) de dang nh~p vao h~ th6ng tham d\l' DHf)CD tnfc tuyBn va tht,rc hi~n
bAu cil qua hlnh thuc b6 phi8u di~n ill.
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Quy chi b8u eti' - D(li Itp; dang c8 daltg bat thlflmg Itam 2021

Trong tnrong hQ'P,c6 dong thuc hi~l1b§u ghi s5: Phieu bAu khong hQ'Pl~ la phieu c6
tAng s5 phisu bAucho cac ung Cll vien 1011 hem t6ng s5 phi8u diroc phep bAu duoc tinh t{li
thai gian kiem phi8u bdu cu.
6. Thuc hi~n bAu cli:va xac tlinh k~t qua
Cach ghi Phieu bfiu cir;

•

Dai bi~u bAus5 tmg vien t6i da b~ng s5 thanh vien d.n bAu.

•

N8u bAu dAn toan bQ s5 phi8u cho mQt ho~c chia d~u toan bQ s5 phieu cho cac irng
vien, dai bi~u danh dAuvao 0 "Biu dan tl~u phi~u" ctia cac irng vien nrong (mg.

•

N~u bAu s5 phi6u khong dSu nhau cho tirng ung vien, d{li biSu ghi 1'0s5 phi8u bAu
vao 0 "sa phi~u biu" ctia cae irng vien wang (rng.

Trong tnrOng hQ'Pc6 S\1'sai s6t, c6 dong co thS thay d6i k~t qua bAu Cll (nhung khong th~
huy k~t qua bAu eu); baa gAm ca ket qua bAu CtT b5 sung nhihlg v§n d~ phat sinh ngoai
chuang trinh f){li hQi. H~ th5ng t1'\1'Ctuy~n chi ghi nh~n kiem phi6u d5i vai kSt qua bAu
Cll cu5i cimg t~i thai diSm kSt thuc b6 phiSu di~n tit ctia timg dqt kiem phi8u dUQ'equy
dinh t1'ongquy eh€ lam vi~c ctia d{lihQi.
Sau khi vi~c b6 phi6u ket thuc, h~ th5ng se t\l' ghi nh~n k€t qua kiem phi6u.
Ban kiam phi6u co tnlch nhi~m l~p bien ban kiem phiSu, cong b5 k6t qua va clIng vai
Chu to{lgi8i quy6t cac th~c m~c, khi6u n{lietia c5 dong (n6u c6).
:£>6ivai nhung vAn d8 nh{ly cam va neu c6 dong c6 yeu du, Cong ty phlii chi dinh t6
ch(re dQc l~p th\1'chi~n vi~c thu th~p vAkiSm phi6u.
7.

Nguyen tic trung eu' l\l'a chQn de u'ng cft vien (Theo fJiJu 148 Lu4t Doanh nghi~p

59120201QH14)
Nguai trung cu duQ'c xac dinh thea s5 phi6u duQ'cbAutinh tir cao xu5ng thAp,b~t dAutir
(mg Cllvien c6 s5 phi6u bAucao nhAtcho den khi dli s5 thanh vien cdn bAu.
Truang hQ'pc6 tir hai (02) Ung cit vien tra len d~t clIng s6 phi6u duQ'c bAu nhu nhau cho
thanh vien cu6i clIng till se ti6n hAnh bAu l{litrong s5 cac img cit vien c6 s5 phi6u duQ'c
bAungang nhau.
N6u kSt qua bAucil IAnmQt khong du s5 hIQ'ngcAnbAuthl se duQ'cti6n hAnhbAueli' cho
dSn khi bAudu s6 IUQ'ngthanh vien dn bAu.
8.

Nguyen tic trung eli' l\l'a ch\)n cac ung eu' vien:

Nguai trung cil duQ'cxac dinh thea s6 phi6u duQ'c bAutinh tir eao xu6ng th§p, bAtdAutir
(rng eu vien eo s8 phieu bAucao nh§t cho den khi dti s6 thanh vien cAnbAu.
Truong hQ'pc6 tir hai (02) Ung eli' vien tra len d{ltcung s5 phiSu duQ'c bAunhu nhau cho
thanh vien cu6i cting thl se tiSn hAnh bAu l{litrong s6 cac {rng ell vien c6 s5 phiBu duQ'c
bAungang nhau.
N~u kSt qua bAu eli' IAnmQt khong dti s6 IUQ'ngcAnbAuthl se duQ'ctiBn hanh bAucit cho
den klli bAlldti s5 hrQ'ngthAnh vien cAnbAu,
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9.

H6 sO' tham gia d~ CU', (fng cu' d~ biu VaG HDQT:

H6 so tham gia irng cir, d8 eu de bAu vao HDQT bao gam:
Dan d~ nghi ling eli/dB eu de bAu vao HDQT (thea mau);

Sa yeu 1'1lich (theo mau);
Ban sao cac gi§y

to sau:

CMND/CCCD/HI} chieu/HI} khAu tlnrong tru;

Cac b~ng C§p clnrng nh~n trinh dl} van hoa va trinh dl} chuyen men (nJu co);

Nguoi d8 CIl' vao HDQT phai chiu trach nhiem truce phap lu~t, tnroc Dai hl}i dang cd
dong vB tfnh chfnh xac, trung thuc v8 nl}i dung trong ha So' cua minh.
Ha So' xin gUi v6 Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam truce 16hOOngay 25/1112021 theo dia
chi sau:
CONG TY CP DAY

cAp DItN

VItT NAM

Dia chi: 30-32 Yersin, P.NguySn Thai Blnh, Qu~n 1, Tp.Ha Chi Minh
Di~n thoal: (84.28) 3829 9443 - 38292971 - 3829 2972
Fax: (84.28) 3829 9437

Email: thuyht@cadivi.vn

BiSu 4. Hi~u I\!,cthi hanh

Quy chS nay duoc doc truce Dei hl}i dang cd dong va ldy
dong d\1'hQp wac khi tiSn hflnh thvc hi~n.

y kiSn

biSu quySt clla toan the cd

Tren day la toan bQ quy chS bAu cu thanh vien HQi dang qmln tri nhi~m ky 2017-2022 tl;li£>I;li
hQi dAng cd dong bAt thuang nam 2021 ella Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam kfnh tdnh
£>Ijlihl}i cd dong xem xet thong qua.
Quy ch~ biu eft nay

co hi~u IY'cth\l'c hi~n ngay sau khi dU'Q'cD~i hQi c6 dong

thong qua.

TM. HQI BONG QUAN TRJ
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CQNG HOA

CONGTYCP

xA HQI

CHU NGHiA VI~T NAM

DQc l~p - Tl}' do - H,nh phiic

DAY cAp DI$N VI~T NAM

Tp. Ha Chi Minh, ngayo.Etluing

86: Q.i/20211TTr-HDQT

J.J. niim 2021

TO TRINH
(V/v Miin nhiem Thanh vien H9i dang quem tri nhiem kY 2017 - 2022 do co don tif
nhiem; Bau
sung thanl: vien H9i dang quan tri nhiem kY 2017 - 2022)

ba

Kinh gm: D~i hqi dang

c8 dong bAt thuong

nam 2021

Cfmg ty CP Day cap di~n Vi~t Nam
Can elf Lud: doanb nghi?p s6: 59/2020/QH14 ngay 17 thdng 6 niim 2020 va cae
van ban huang dan thi hanh;
Can ell fJiJu I? chuc va hoat d9ng Cong ty CP Day cap di¢n Vi?t Nam,
Can ell dan tir nhiem eua ong Nguyin Quae Vinh ngby 09/10/2021;
Can etCdan ttl nhiem eua ong Nguyin Trdn Dang Phuac ngay 11/10/2021;

ta

Ngay 11110/2021, Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam C"Cong ty") nhan dtroc dan
tit nhiem chirc vu thanh vien HQi dang quan tri Cong ty cua hai thanh vien HQi dang
quan tri la ong Nguy6n Qu6c Vinh va ong Nguy6n Trdn Dang Phiroc. Thai gian tit nhiem
co hi~u luc kS tlr.khi duQ'c D~i hQi dang c6 dong bAt thuang nam 2021 thong qua.
Thea quy dinh t~i BiSu I~ t6 chuc va ho~t dQng Cong ty CP Day cap di~n Vi~t
Nam, s6 IUQ'ngthanh vien HQi dang quan t1'iCong ty ta 05 (nam) thfmh vien. Do d6, dS
dap trng nguy~n vQng Clla ong Nguy€n Qu6c Vinh va ong NguySn Tdn Bang Phuoc,
dang thai dam bao tuan thll quy dinh vS s6 lUQ'ngthanh vien HQi dang qulin tri, HQi
dang qm\n tri Cong ty kinh trlnh Dc,tihoi dang c6 dong thong qua cac noi dung sau:
1. Mi€n nhi~in chuc V\l thanh vien HQi dang qu{m trl nhi~m ky 2017 - 2022 dBi
voi ong Nguy€n Qu6c Vinh va ong Ngu),i€n Tr§n Dang Phuoc thea dan xin tit nhi~m.
Vi~c mi€n nhi~m m\y c6 hi~u Ivc k~ til ngay Dc,tihQi dang c6 dong thong qua.
2. BAu b6 sung thanh vien HQi dang quan tri llhi~111ky 2017 - 2022 tren cO'sa dauh
sach ung vien dUQ'cdS CU,(rug cu hQ'Pl~ d€ dam baa 86 lu<;mgthanh vien HQi d6ng quan
t1'lthea quy dinh.
Kinh trinh D~i hQi d6ng

cd dong

Noinh~n:
-

-

Cae cci dong;
HDQT. BKS,'
LU'u: Thu kY cong ty.

DIIDCf) bAt thual1g nam 2021- CADIVI

xem xet va chAp thu~n.

CQNG HOA

CONGTYCP
DAY cAp BI~N VI~T NAM

xA HOI

CHi) NGHiA VI~T NAM

Bqc I,p - TV do - H~nh phuc

Tp. H6 Chi Minh, ngay Ofthang

s6: DuZ 120211TTr-HDQT

JJ

niim 2021

TO TRINH
(Vlv Sua a6i nganh nghJ kinh doanh)

Kinh'gUi: D~i hQidAng c8 dong bit thueng nam 2021
Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam
Can Clf LW7t doanh nghi~p s6: 5912020lQH14 ngay 17 thang 6 niim 2020 va cac
van him huang dan thi hanh;
Can Clf cac van. him phdp luq.t hi~n hanh khac co lien quan
Can Clf DiJu l~ t6 chuc va hoat aQng Cong ty CP Day cap ai~n Vi~t Nam,
Can cu nhu cdu va tinh hinh thuc ti;
Hoi d6ng quan tri Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam klnh trlnh D~i hoi d6ng c6
dong thong qua cac noi dung nhir sau:
1. Sua d6i nganh ngh~ kinh doanh:
-

Nganh ngh~ kinh doanh hi~n c6:
Mil nganh

Nganh ngh~ kinh doanh
Kinh doanh b§t dOng san, quyen sir dung d§t thuec chu
su dung hoac di thue
- Chi ti8t: Kinh doanh nha
-

sa hfru, chu

6810

(y

Nganh ngh6 kinh doanh sila d6i:
N ganh ngh~ kinh doanh

Mil nganh

Kinh doanh b§t dong san, quy~n sir d\lng d§t thuQc chu so huu, chu
su d~mg ho~c di thue

6810

Ly do: Nhim m\lC dich kinh doanh cao 8c van phong CADIVI TOWER.
2, Sira dAi Di~u l~ tA chuc va ho~t dQng Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam phil
hQ'pvoi vi~c sua d6i nganh ngh~ kinh doanh t;;LiM\lc 1 neu tren, C\lth€ nhu sau:
Sua d6i diSm c, khoim 1, Di~u 4 Di€u l~ t6 chuc va ho~t dQng Cong ty CP Day cap
di~n Vi~t N am nhu sau:
Di~u 4. M\lc tieu ho~t dQng va nganh, ngh€ killh doanh cila Cong ty
1. N ganh, ngh~ kinh doanh ctia cong ty

BIIDCf) b§t t1nrOng nam 2021-CADIVI

a.

San xuAt day cap di~n, khi cu di~n, v~t li~u ky thu~t di~n, san phAm ill' kim

loai mau, thi@tbi phu rung may moe va v~t tu cac loai.
b. Mua ban day cap di~n, khi cu dien, v~t li~u ky thu~t di~n, thiSt bi phu tung
may m6c va v~t tu cac loai; Mua ban san phAm tir kim loai mau;
c. Kinh doanh bAt dqng san, quy~n

su dung

dAt thuQc chti SO' hiru, chti suo

dung ho~c di thue;

d. DAu nr, xay dung van phong eho thue,
3. Dai hQi dang cB dong thdng nhAt giao nhiem vu cho TBng Giam f)dc nguoi
dai di~n thea phap lu~t ella Cong ty thtrc hi~n cac thu tuc cAnthiet tai co quan nha mroc
e6 thdtn quyen va cong bd thong tin thea quy dinh cua phap lu~t.
=

Kinh trinh Dai hQi dang cd dong xem xet va chAp thu~n.
Noi nb,n:

. ..I ;fA
Cac co (,long;

- HDQT, BKS;
Ltru: Thzr kY cong ty.

'.':"".

'

DHDCD bat thm'mg nam 2021:""CADIVI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------DỰ THẢO

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
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PHẦN MỞ ĐẦU
Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam thông qua
chính thức tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 05 tháng 07 năm 2007 và được
sửa đổi lần 1 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 13 tháng 04
năm 2019, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29
tháng 04 năm 2021, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày
30 tháng 11 năm 2021.
CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1. Giải thích thuật ngữ
1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua
khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm
2020;
c. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm
2019;
d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp (hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc
tài chính, Kế toán trưởng, các giám đốc chuyên môn, Giám đốc hoặc Trưởng chi
nhánh hoặc Văn phòng đại diện của công ty;
f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật
Doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
g. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” là là thành viên có các tiêu chuẩn và điều
kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
h. “Vốn có quyền biểu quyết” là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu
quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

i. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội
đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám
đốc tài chính, Kế toán trưởng, các giám đốc chuyên môn;
j. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2
Điều lệ này;
k. “Công ty” là Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
l. “Công ty mẹ”, “công ty con” là các công ty hoạt động theo mô hình quy định tại
Điều 195 Luật Doanh nghiệp. Trong Điều lệ này, tùy từng ngữ cảnh và thực tế áp
dụng Công ty sẽ được hiểu là “công ty mẹ” hoặc “công ty con;
m. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác
bao gồm cả những văn bản sửa đổi hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc
hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp sẽ có nghĩa
tương tự trong Điều lệ này.
CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI
DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt
động của Công ty
1. Tên Công ty
− Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam
− Tên

Công

ty viết

bằng tiếng Anh:

VIETNAM ELECTRIC CABEL

CORPORATION
− Tên Công ty viết tắt: CADIVI
2. Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù
hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái
Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh.
− Điện thoại: (84.28) 3829 9443 – 3829 2971 – 3829 2972
− Fax: (84.28) 3829 9437
− E-mail: cadivi@cadivi.vn
− Website: www.cadivi-vn.com
5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh
khác để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội
đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
6. Thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại
diện theo pháp luật của Công ty.
2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực
hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty
với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy
định của pháp luật.
3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp xuất
cảnh ra nước ngoài thì phải ủy quyền bằng văn bản cho cho cá nhân khác cư trú tại
Việt Nam để thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công
ty.
4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty
chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp
tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty
trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công
ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người
khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt tại Việt Nam quá
30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của
người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách
nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp
xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế
hoặc mất năng lực hành vi dân sự có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị
Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội
đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY
Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty
1. Ngành, nghề kinh doanh của công ty
a. Sản xuất dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, sản phẩm từ kim loại
màu, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại.
b. Mua bán dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, thiết bị phụ tùng máy
móc và vật tư các loại; Mua bán sản phẩm từ kim loại màu;
c. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi
thuê;
d. Đầu tư, xây dựng văn phòng cho thuê.
2. Mục tiêu hoạt động của Công ty.
Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất,
kinh doanh nhằm mục tiêu mang lại lợi nhuận tối đa hợp pháp, tạo công ăn việc làm
ổn định cho người lao động, đảm bảo các lợi ích hợp pháp cho cổ đông, thực hiện
nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty
1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo
ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký
doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực
hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được
pháp luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
1. Vốn điều lệ của Công ty là 576.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm bảy mươi
sáu tỷ đồng).
− Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 57.600.000 cổ phần với mệnh giá
là 10.000 đồng/cổ phần.
− Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và
phù hợp với các quy định của pháp luật.
3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ
thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông được quy định tại Điều 11, Điều
12 Điều lệ này.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của
Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. Công ty không có cổ đông sáng lập.
6. Cổ phần phổ thông do Công ty phát hành tăng vốn điều lệ phải được ưu tiên chào
bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông
của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ
phần cổ đông không đăng ký mua hết hoặc đăng ký nhưng không thanh toán tiền mua
sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số
cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị
thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi
hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại
hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở
giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.
7. Công ty có thể mua lại cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách
thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty
mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức
phù hợp với Luật Chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ
này.

8. Công ty có thể chào bán, phát hành các loại cổ phần khác khi được Đại hội đồng cổ
đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.
9. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán
cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được
ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:
a. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;
b. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty;
c. Cổ phần chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người
lao động trong Công ty (ESOP);
d. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số
chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ
đông hoặc Hội đồng quản trị (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền);
e. Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông phê duyệt từng lần.
Điều 7. Chứng nhận Cổ phiếu
1. Cổ đông của Công ty có thể được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ
phần và loại cổ phần sở hữu phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ này.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu
đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội
dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp, cụ thể bao gồm các nội
dung như sau:
a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
b. Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
c. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
d. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân đối với cổ đông là cá
nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của
cổ đông là tổ chức;
e. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty;
f. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Công ty và ngày phát hành cổ phiếu;
3. Trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở
hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ

phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hoặc thời hạn
khác theo điều khoản phát hành quy định, người sở hữu số cổ phần có thể được cấp cổ
phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in cổ phiếu. Quy
định tại Khoản này không áp dụng cho trường hợp cổ phần Công ty được niêm
yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung và cổ đông đã đăng ký
lưu ký cổ phần thuộc sở hữu của mình vào tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại
công ty chứng khoán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì
cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ
đông phải bao gồm các nội dung sau đây:
a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu
mới.
Cổ đông thanh toán các chi phí liên quan cho Công ty.
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác
Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành
để huy động vốn trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ
này. Chứng chỉ này phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công
ty.
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần
1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có
quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán
được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường
chứng khoán.
2. Cổ phiếu được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và
thị trường chứng khoán. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo
cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp
chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển
nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp

chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự thủ tục và
việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
3. Trường hợp cổ đông chỉ chuyển nhượng một phần số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị
hủy bỏ và Công ty có thể phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển
nhượng và số cổ phần còn lại.
4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp
luật của cổ đông đó là cổ đông của Công ty.
5. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người
thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải
quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.
6. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty
cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho
hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Công ty.
7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ
đông Công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Khoản 2 Điều 122 của
Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. Quy định tại Khoản này
không áp dụng cho trường hợp cổ phần Công ty được niêm yết/đăng ký giao dịch trên
thị trường chứng khoán tập trung và cổ đông đã đăng ký lưu ký cổ phần thuộc sở hữu
của mình vào tài khoản lưu ký mở tại thành viên lưu ký hoạt động hợp pháp tại Việt
Nam.
8. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các
quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các
quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT
Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:
1. Đại hội đồng cổ đông;

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
3. Tổng giám đốc.
CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 11. Quyền của cổ đông
1. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần, có các
quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông
chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số
vốn đã góp vào Công ty.
2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền
biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác
do pháp luật quy định và phù hợp với điều kiện triển khai của Công ty. Mỗi cổ phần
phổ thông có một phiếu biểu quyết;
b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp Điều lệ có
quy định khác về hạn chế chuyển nhượng cổ phần;
d. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu phù
hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán chuyên ngành;
e. Xem xét, tra cứu và trích lục về tên và địa chỉ liên lạc trong Danh sách cổ đông có
quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác của mình;
f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội
đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại
tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các
khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các
cổ đông nắm giữ các loại cổ phần ưu đãi khác của Công ty theo quy định của pháp
luật và Điều lệ này;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều
132 Luật Doanh nghiệp;
i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu
các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần
ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội
đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố
theo quy định của pháp luật;
k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị
quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ này;
l. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có
các quyền sau:
a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo
các quy định tại tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản
trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng,
giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến
bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty.
c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải
bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý
của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp
lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và
thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và
tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm
tra.
d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:
1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; chấp hành
nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình
thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có
cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại Khoản
này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu
trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá
trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
3. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua
các hình thức sau:
a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức
điện tử khác;
d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
4. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
5. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.
6. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện
một trong các hành vi sau đây:
a. Vi phạm pháp luật;
b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ
chức, cá nhân khác;
c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

8. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và
pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty
cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm
quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm một
lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng
quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp
cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc
họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội
đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt
Nam.
2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa
điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy
định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự
toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính
năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc
từ chối, Công ty có thể mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện
kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và
đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các
trường hợp sau:
a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
b. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên
Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của Điều lệ này

hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành
viên quy định tại Điều lệ này.
c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều
lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng
cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Thẻ
căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân
hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết
định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời
điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ
lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có
đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản
và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp
phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm
hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền;
d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi
(30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn
lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật như quy định tại Điểm b Khoản 3
Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này.
Riêng đối với trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba
(1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị phải triệu tập
họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày;
b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy
định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban
kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định
tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định
tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điểm c
Khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập,
tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
d. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công
ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:
a. Thông qua định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
b. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội
đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
d. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm
soát;
f. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
g. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
h. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
i. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
j. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
k. Quyết định tổ chức lại, giải thể, phá sản công ty;
l. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát;

m. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát;
n. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận hoặc quyết định công ty
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn
kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
o. Chấp thuận việc công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy
định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp và điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị
định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán với giá trị giao dịch bằng hoặc lớn
hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng
12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá
trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng, giao
dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công
ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông
đó;
p. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên
Ban kiểm soát;
q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
b. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản
trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách
nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều
284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động
của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm
soát;
f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Điểm o Khoản 1 Điều này khi cổ đông đó
hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;
b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó
trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất
cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên
Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
c. Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.
4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được
đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham
dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp
thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy
định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo
quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ
chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi
ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền, bên được ủy quyền và đóng
dấu nếu là tổ chức (nếu có con dấu)
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi
đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm
văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là
tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền
vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực
hành vi dân sự;
b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về
một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc
trước khi cuộc họp được triệu tập lại.
4. Công ty được miễn trừ mọi nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc gian dối, giả mạo
giấy uỷ quyền (nếu có). Các quyết định của ĐHĐCĐ đã được thông qua vẫn giữ
nguyên hiệu lực trong trường hợp có sự gian dối, giả mạo giấy uỷ quyền.
Điều 16. Thay đổi các quyền
1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi
có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất
cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay
đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua
nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi
loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng
số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết
dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông
qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc
đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh
giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như
nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày tiếp theo và
những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và
số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là
đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi
nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người
đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết
ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.
3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các
quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn
liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên
quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi
Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.
Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 13
Điều lệ này.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
a. Chuẩn bị Danh sách cổ đông có quyền dự họp. Danh sách cổ đông có quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo
mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách
cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày
đăng ký cuối cùng;
b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến Danh sách cổ đông có
quyền dự họp;
c. Chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội;
d. Chuẩn bị tài liệu cho Đại hội;
e. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên
Hội đồng quản trị;
f. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
g. Lập thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông
có quyền dự họp;
h. Các công việc khác phục vụ Đại hội.
3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng
phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên
trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch

chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu
tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông
trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước
ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi
hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được
biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện
tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội
đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để
các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:
a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
c. Phiếu biểu quyết;
d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có
quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị
phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước
ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ
đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chữ ký của cổ đông đối với cổ
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở
chính, chữ ký người đại diện theo pháp luật và phải được đóng dấu đối với cổ đông là
tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào
chương trình họp.
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại
Khoản 4 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu thuộc một trong
các trường hợp sau:
a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 4 Điều này;
b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ
phần phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;
c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ
đông;
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy
định tại Khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường
hợp quy định tại Khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương
trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
7. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, những cá nhân, tổ chức không phải là
cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông hoặc khách mời hoặc người trong ban tổ
chức Đại hội đồng cổ đông chỉ được tham dự Đại hội khi có sự đồng ý của người triệu
tập cuộc họp.
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện
cho từ 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định
tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba
mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ
đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 Điều
này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày
kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến
hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp,

được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi
kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Điều lệ này.
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự
họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo
ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng
biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán
thành nghị quyết được thu/giơ thẻ, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu/giơ thẻ
tiếp theo, , số thẻ không có ý kiến được thu/giơ thẻ sau cùng. Cuối cùng đếm tổng số
phiếu hợp lệ hay không hợp lệ, số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến
để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố
trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu
hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu
do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy
quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền
tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách
nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội
dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng
quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu
tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm
việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ
tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa,

Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong
số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều
hành để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu
bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
5. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
6. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị
của chủ tọa cuộc họp
7. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua
trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng
vấn đề trong nội dung chương trình họp.
8. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được
thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
9. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh
ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.
10.

Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số

lượng đại biểu dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm
họp trong các trường hợp sau:
a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp
tham gia, thảo luận và biểu quyết;
c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được
tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai
mạc.
11.

Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với

quy định tại Khoản 10 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số

những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất
cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
12.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc

đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các
biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được
ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu
trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có
quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi Đại hội.
13.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn

trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:
a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp
nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp
giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
14.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu

trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm Đại hội có thể:
a. Thông báo Đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa Đại
hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của Đại hội”);
b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được
theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm
chính của Đại hội có thể đồng thời tham dự Đại hội;
Thông báo về việc tổ chức Đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức
theo Điều khoản này.
15.

Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là

tham gia Đại hội ở Địa điểm chính của Đại hội.

16.

Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ

đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự,
biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định
tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày
31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Chứng khoán.
17.

Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại

hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản.
Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua
1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, các quyết
định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số
phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua
đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn
phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ
phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông đó có
quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử
viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu
tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi
đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có hai (02)
ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội
đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang
nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.
3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng
cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành,
nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư,
bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo

tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết
các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy
quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa
vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi
cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc
được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở
lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng
văn bản.
5. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số phiếu
biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị
quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền
dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được
thông qua hoặc thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của
Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ
trường hợp xin chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức lại, giải thể Công
ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức dưới hình thức họp trực
tiếp.
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo
gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông có quyền biểu quyết trong một thời gian hợp lý
để cổ đông xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn

nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo
được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Điều lệ này.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Mục đích lấy ý kiến;
c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông
là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính
của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của
đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số
phiếu biểu quyết của cổ đông;
d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối
với từng vấn đề lấy ý kiến;
f. Thời hạn phải gửi về Công ty hoặc ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến đã được trả
lời;
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị .
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người
đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và
được đóng dấu của tổ chức đó (nếu tổ chức có con dấu);
5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:
a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và
không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử
phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
6. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu
lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được tiết lộ trước thời điểm
kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến
không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

7. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của
Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên
bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt
số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu
biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
e. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám
sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu
phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu;
liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua
do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
8. Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến các cổ
đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên
bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải
trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời
điểm kết thúc kiểm phiếu.
9. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông
qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ
sở chính của Công ty.
10. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải
được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu quyền biểu quyết chấp thuận và có
giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi
và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể
lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đổng cổ đông;
c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách
đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết
tương ứng;
g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương
thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và
không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký
biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội
đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này.
Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
Biên bản được lập bằng tiếng Việt và nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau.
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và nước ngoài thì nội
dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết
thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp
phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) phải
được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn
(24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày
kết thúc cuộc họp.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp,
nghị quyết đã được thông qua, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính
kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được
lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản
họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có
quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội
dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông vằng văn bản và ra quyết
định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 20 Điều lệ này.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.
Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa
án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét
tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 ngày theo trình tự, thủ tục
quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này, thì các nghị quyết đó vẫn
có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên
Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu
mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông
tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ
phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực,
chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện
nhiệm vụ một cách một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty
nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội
đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung sau:
a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b. Trình độ chuyên môn;
c. Quá trình công tác;
d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty
khác);
e. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của công ty;
f. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang
nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi
ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề
cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết được đề cử tối đa ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.
3. Trường hợp tổng số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử
vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu
thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế
nội bộ về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên
Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu
quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên
Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ
không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm
kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành
viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên
Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội
đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần gần nhất.
2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo như sau:
a. Có tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên
không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm
chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
b. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc
lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong
trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại
Điều 160 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị có đơn

từ chức thì đơn từ chức của thành viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ
đông chấp thuận. Trong thời gian chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thành
viên này vẫn phải tuân thủ các trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản
trị.
4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các
quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:
a. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản
2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực
ngành nghề kinh doanh của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải
là cổ đông của Công ty.
c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị
tại tối đa 05 công ty khác.
d. Trường hợp là thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì ngoài các tiêu chuẩn nêu
trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại điểm g, Khoản 1 Điều 1 Điều lệ
này;
c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.
6. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc
không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ này và Luật
Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể
từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông
báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu
chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại
hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị
trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội
đồng quản trị có liên quan.

7. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành
viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại
Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ
theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông
bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm
tại cuộc họp gần nhất.
Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ
đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền
nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các

quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội
đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ
sau:
a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng
năm của Công ty;
b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội
đồng cổ đông thông qua;
c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm và miễn nhiệm,
ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán
trưởng, Giám đốc tài chính, các Giám đốc chuyên môn, Giám đốc hoặc Trưởng chi
nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty, cử người đại diện theo ủy quyền tham
gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức
thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc
kinh doanh hằng ngày của Công ty;
e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp;
f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, việc
thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua/bán cổ
phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khác; ban hành các văn bản cần thiết để quản lý
phần vốn đầu tư, quản lý người đại diện phần vốn góp của Công ty tại công ty con và
các doanh nghiệp khác;
g. Quyết định cử/thôi/chấm dứt tư cách người đại diện quản lý phần vốn góp của
Công ty ở doanh nghiệp khác, quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những
người này;
h. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể, yêu cầu phá sản Công ty;
i. Xây dựng và trình quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của
HĐQT, Ban kiểm soát lên Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
j. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập
họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết
định;
k. Đề xuất mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ
phát sinh trong quá trình kinh doanh;
l. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần được quyền chào bán theo
từng loại;
m. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của
từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
n. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 133 của Luật Doanh
nghiệp;
o. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; quyết
định phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng
quyền;
p. Quyết định giá chào bán cổ phần, trái phiếu của Công ty;

q. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Công ty lên Đại hội đồng cổ đông;
r. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng và giao dịch khác khác có
giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần
nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch thuộc
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp ;
s. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
t. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
u. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công
ty.
3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:
a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;
b. Thành lập các công ty con của Công ty;
c. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các khoản
đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
d. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ
phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ
và bí quyết công nghệ;
e. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được
chào bán trong mười hai (12) tháng;
f. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;
g. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có
sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
4. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền/phân
cấp/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thường trực Hội đồng quản trị, các cơ quan
trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện quyền hạn của Hội đồng quản
trị quy định tại Điều này.

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình theo
quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Điều 27. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả
và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao
công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên
Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho
từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng
quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thành viên Hội đồng quản trị phải báo cáo kịp thời và đầy đủ với Hội đồng quản trị
về các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ
chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của Công ty.
4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng
trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng
quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công
việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường
của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một
khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc
dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn,
ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới
tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của
Hội đồng quản trị.

Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu
Chủ tịch Hội đồng quản trị và có thể có một hoặc một số Phó Chủ tịch Hội đồng quản
trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp
luật có quy định khác.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.
b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập, chủ trì và chủ
tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; giám sát quá trình tổ
chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
d. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật;
e. Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
Trong trường hợp được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, Phó Chủ tịch Hội đồng
quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch Hội
đồng quản trị nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thông báo
cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả
kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên
mà Chủ tịch Hội đồng quản trị không thực hiện chỉ định Phó Chủ tịch Hội đồng quản
trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực hiện như vậy thì các thành viên Hội đồng
quản trị sẽ chỉ định một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời thực hiện các quyền
và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong trường hợp cả Chủ tịch Hội đồng
quản trị và các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đều vắng mặt hoặc tạm thời không thể
thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một
người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo
nguyên tắc đa số quá bán.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quyết định của
Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm,
miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày
kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
5. Trong trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm các điều cấm của pháp luật,
Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền theo nhiệm vụ hoặc ủy quyền thường
xuyên, phân cấp cho (các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng
quản trị ký các văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị và thực hiện các
quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. (Các) Phó Chủ tịch
Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền phải chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về thực hiện các công việc được ủy quyền.
Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị
1. Cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng
quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong
thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm
kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao
nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất
hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn
một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và
bất thường. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết,
nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.
3. Các cuộc họp bất thường
Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn
nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng
văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm
quyền của Hội đồng quản trị:

a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;
b. Ban kiểm soát hoặc Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
c. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
d. Các trường hợp khác (nếu có).
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy
(07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại Khoản 3 Điều này. Trường
hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách
nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ
tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo
tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị
để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.
6. Địa điểm họp
Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa
điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng
quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.
7. Thông báo mời họp
Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị
ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Trong trường hợp đột xuất thì thông báo
họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít
nhất một ngày. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng
Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn
đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết
tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.
Thông báo mời họp được gửi bằng một trong các phương thức sau: thư, fax, thư điện
tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng
thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

8. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài
liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng
quản trị.
Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền
thảo luận nhưng không được biểu quyết.
9. Điều kiện tiến hành họp
Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự
họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số
thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày
kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có
hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
10.

Họp theo hình thức hội nghị trực tuyến

Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa
các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những
địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc
họp;
b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.
Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại
hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này.
Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại
cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có
đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.
Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua hình thức hội nghị trực tuyến được
tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng
phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng
quản trị tham dự cuộc họp này.

11.

Hình thức biểu quyết

Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong
trường hợp sau đây:
a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị
chấp thuận;
c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự
khác;
d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi
phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong
bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ
trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả
người dự họp.
12.

Biểu quyết

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người
được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có
một (01) phiếu biểu quyết;
b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao
dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích
và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên
Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ
chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có
quyền biểu quyết;
c. Theo quy định tại Điểm d Khoản này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên
quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành
viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định
cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng
quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ hợp đồng được quy định tại Điểm a và
Điểm b Khoản 6 Điều 41 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng
đó;
13.

Công khai lợi ích

Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng
hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân
là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên
của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp
thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào
thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này
phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được
tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao
dịch hoặc hợp đồng nêu trên.
14.

Nguyên tắc biểu quyết đa số

Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành
viên Hội đồng quản trị dự họp hoặc ủy quyền dự họp tán thành (trên 50%). Trường
hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, quyết định cuối cùng thuộc về
phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
15.

Nghị quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến
tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này
có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.
16.

Biên bản họp Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các
thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành
trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười
(10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và
có thể lập bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
c. Thời gian, địa điểm họp;
d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự
họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của
cuộc họp;
g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và
không có ý kiến;
h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
i. Họ, tên, chữ ký của những người sau:
- Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người
ghi biên bản họp; hoặc
- Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành
viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc
- Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi
biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng
quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ,
e, g và h khoản 16 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.
Điều 30. Thường trực Hội đồng quản trị
1. Thường trực Hội đồng quản trị là cơ quan thường trực của Hội đồng quản trị, bao
gồm một hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị cử ra khi xét
thấy cần thiết để thay mặt Hội đồng quản trị giải quyết, quyết định một số vấn đề
thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị giữa hai kỳ họp và/hoặc xử lý các
công việc, giao dịch theo phân quyền chi tiết của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. Hội
đồng quản trị chỉ định một trong số các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị làm
Người điều hành Thường trực Hội đồng quản trị.

2. Thường trực Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, chịu trách nhiệm cá
nhân. Thường trực Hội đồng quản trị quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của
mình theo nguyên tắc:
a. Các quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị thông qua theo các phương thức
sau:
i.Các thành viên bàn bạc dân chủ tại cuộc họp trực tiếp; hoặc
ii.Được tổ chức lấy ý kiến từ xa bằng văn bản (gửi thư/văn bản lấy ý kiến qua đường
bưu điện hoặc chuyển trực tiếp, hoặc thông qua hệ thống thư điện tử (email) của Công
ty); hoặc
iii.Được tổ chức họp qua điện thoại có ghi âm; hoặc
iv.Các hình thức họp khác phù hợp với quy định pháp luật; hoặc
v.Tổng hợp một số phương thức trên.
Nguyên tắc tổ chức họp trực tiếp, họp qua hội nghị trực tuyến hoặc lấy ý kiến từ xa
bằng văn bản của Thường trực Hội đồng quản trị được áp dụng tương tự như đối với
trường hợp họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này.
b. Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết. Thường trực Hội đồng quản trị quyết định
theo đa số, trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì bên có phiếu biểu quyết
nhất trí, tán thành của Người điều hành Thường trực Hội đồng quản trị/ thành viên
được Người điều hành Thường trực Hội đồng quản trị ủy nhiệm chủ tọa phiên họp là
quyết định được thông qua.
c. Quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị được thông qua dưới hình thức lấy ý
kiến từ xa bằng văn bản/email/hội nghị trực tuyến có giá trị hiệu lực như đối với quyết
định được thông qua trực tiếp tại cuộc họp Thường trực Hội đồng quản trị, với điều
kiện các cuộc họp hoặc lấy ý kiến đó được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy
định tại các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật liên quan.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Hội đồng quản trị:
a. Thường trực Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị thường xuyên nắm
tình hình hoạt động của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền được

giao/phân cấp/ủy quyền trong hoạt động quản trị điều hành của Công ty giữa hai kỳ
họp của Hội đồng quản trị;
b. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thường trực Hội đồng quản trị
được quyền ra quyết định và sau đó báo cáo lại Hội đồng quản trị tình hình, kết quả
thực hiện các nghị quyết/quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị tại các cuộc
họp định kỳ của Hội đồng quản trị;
c. Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị được phân công phụ trách từng lĩnh vực
công tác có trách nhiệm thu thập thông tin từ các đơn vị chuyên môn để báo cáo hoặc
cùng đơn vị chuyên môn báo cáo tại cuộc họp để Thường trực Hội đồng quản trị/Hội
đồng quản trị ra quyết định;
d. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hội đồng quản trị quy định từng thời kỳ.
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách
phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ và các lĩnh vực khác phù hợp với
yêu cầu của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội
đồng quản trị quyết định. Trường hợp Hội đồng quản trị quyết định thành lập các tiểu
ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên
Hội đồng quản trị không điều hành làm trưởng ban các tiểu ban này.
2. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản
trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị.
Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy
định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép
kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu
ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của
tiểu ban nhưng nên đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số
thành viên của tiểu ban và nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành
viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

3. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội
đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải
phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty.
Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty
1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị
Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả.
2. Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
a. Có hiểu biết về pháp luật;
b. Không được đồng thời làm việc cho Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện
kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của
Hội đồng quản trị.
3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng
không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.
4. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy
định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông
theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
d. Tham dự các cuộc họp;
e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của
pháp luật;
f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các
thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty.
h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý
Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước
Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc
kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám
đốc, các Giám đốc chuyên môn, Kế toán trưởng và Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh
hoặc Văn phòng đại diện của công ty. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các
chức danh này phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp
1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị,
Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp
với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều
hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục
tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với
Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người
khác làm Tổng giám đốc; Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và
thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. Tiền lương và lợi ích
khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên,
được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm.
2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ
nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao
động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải
đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch
kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội
đồng cổ đông thông qua;
b. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không
cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết
các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh
hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội
bộ của Công ty;
d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty;
e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng
để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù
lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng
quản trị quyết định;
f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các
chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
g. Trong Quý IV hàng năm, trình Hội đồng quản trị xem xét kế hoạch kinh doanh chi
tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp
cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;
h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi
là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công
ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế
toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho
từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm
những thông tin quy định tại các quy chế nội bộ của Công ty;
i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
j. Tuyển dụng lao động, quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao
động trong công ty kể cả người điều hành doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm
của Tổng giám đốc;

k. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội
bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công
ty.
4. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông
về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi
được yêu cầu.
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng
quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay
thế. Trường hợp Tổng giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám
đốc sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản này.
CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT
Điều 36. Thành phần Ban Kiểm soát
1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành
viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không
hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán,
luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của
Công ty;
c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng
Giám đốc và người quản lý khác;
d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người
lao động của Công ty;
e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận
thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công
ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn
nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
h. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Việc đề cử, ứng cử, cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo
các quy chế nội bộ của Công ty.
Điều 37. Trưởng Ban kiểm soát
1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các
chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc
chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm
soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.
3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:
a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các
thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng
quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.
Điều 38. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, những
người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản
lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác
kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh,
báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản
lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm
quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến

nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội
đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ,
kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc
quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại
Khoản 3 Điều11 Điều lệ công ty.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11
Điều lệ công ty, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban
kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị
và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định
tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị,
không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ
sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của
Công ty.
8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định
tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp công ty phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội
đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải
pháp khắc phục hậu quả.
9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng
quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm
vụ được giao.
11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo
cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công
ty theo đề nghị của cổ đông.
13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.
14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30
ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Điều lệ công ty.
15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.
16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách
người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại Điều 164 Luật
Doanh nghiệp.
17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm
toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy
cần thiết.
18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội
đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.
20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.
21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty
của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp
khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng
48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc
phục hậu quả.
22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông
thông qua.
23. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều Luật Chứng khoán

24. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu
được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
25. Tham mưu các bộ phận liên quan và sử dụng tư vấn thuê ngoài.
a. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình, Ban kiểm soát có quyền
đề nghị tất cả các nhân viên, phòng ban chuyên môn trong cơ quan tư vấn các ý kiến
chuyên môn. Các nhân viên, phòng ban khi được Ban kiểm soát đề nghị cho ý kiến tư
vấn chuyên môn có nghĩa vụ phối hợp và hỗ trợ Ban kiểm soát.
b. Trong trường hợp nếu thấy cần thiết, Ban kiểm soát có quyền đề nghị với Chủ tịch
HĐQT để sử dụng dịch vụ tư vấn thuê ngoài. Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét quyết định
và trả lời Ban kiểm soát trong vòng không quá 05 ngày làm việc, chi phí thuê sẽ do
Công ty chi trả.
c. Việc sử dụng ý kiến tư vấn không làm giảm nhẹ trách nhiệm của Ban kiểm soát
đối với nội dung các báo cáo của Ban kiểm soát.
26. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp
đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các
thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp
này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
27. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy
chế nội bộ về quản trị công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Điều 39. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau
đây:
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định
tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;
b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
c. Trường hợp khác do các quy chế nội bộ của công ty quy định.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau
đây:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường
hợp bất khả kháng;
c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế nội bộ của công ty;
d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3. Cách thức miễn nhiễm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo
các quy chế nội bộ của công ty.
CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU
HÀNH KHÁC
Điều 40. Trách nhiệm cẩn trọng
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người
điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm
vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn
trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.
Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người
quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật
Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người
quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng
những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để mang lại lợi ích cho Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người
quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền
kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người
có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu

trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực
hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng
khoán về công bố thông tin.
4. Việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông, các thành viên Hội đồng quản
trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các
đối tượng nêu trên tuân theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Chứng khoán.
5. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi
ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
6. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp
thuận
a. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội
đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:
i. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số
cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
ii. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
iii. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc
và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164
Luật Doanh nghiệp.
b. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại điểm a
Khoản này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo
tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch
phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đối với
hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu
của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên
quan không có quyền biểu quyết;

c. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau:
i.Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại điểm a Khoản này có giá trị từ 35% trở lên
hoặc dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực
hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty
ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
ii.Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị
tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ
đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên
quan của cổ đông đó, trừ trường hợp quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐCP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại mục i và ii của điểm c
nêu trên, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị về các
đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo
hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự
thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi
ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận
theo quy định tại Điều 20 và Khoản 10 Điều 21 Điều lệ này.
d. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký
kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại Điểm b và Điểm c
Khoản này, gây thiệt hại cho Công ty thì người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên
Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại
phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng,
giao dịch đó.
7. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người
điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không
được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho
người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 42. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người
điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn
thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm
của mình gây ra.
2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên
quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và
không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang
là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều
hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện
nhiệm vụ theo uỷ quyền của Công ty hành động trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của
Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người
đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.
3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản
phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ
việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho
những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.
CHƯƠNG XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY
Điều 43. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ
1. Cổ đông phổ thông có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản
yêu cầu được kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông có
quyền biểu quyết, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục
các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra
do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo bản gốc giấy ủy quyền của cổ
đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người
điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông

và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ
của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài
sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng
cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban
kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu quan trọng khác theo
quy định của pháp luật tại trụ sở chính.
4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.
CHƯƠNG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN
Điều 44. Công nhân viên và công đoàn
1. Trong trường hợp cần thiết, Tổng giám đốc lập kế hoạch để Hội đồng quản trị
thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc,
tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động
và người điều hành doanh nghiệp.
2. Trường hợp cần thiết, Tổng giám đốc lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua
các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các
chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy
định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
CHƯƠNG XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
Điều 45. Phân phối lợi nhuận
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng
năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc tạm
ứng này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty và quy định tại Khoản 4 Điều 135
Luật Doanh nghiệp;

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên
quan tới một loại cổ phiếu.
4. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán
toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Công ty hoặc bằng tài
sản khác phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi
quyết định này.
5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được
chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có
thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết
về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản
theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó
không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã
chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức có thể được tiến hành thông qua công
ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể
quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ
tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ phần bổ sung
để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua trên cơ sở
giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức.
7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định
của pháp luật.
CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ
KẾ TOÁN
Điều 46. Tài khoản ngân hàng
1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước
ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết,
Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài
khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.
Điều 47. Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một hàng năm và kết
thúc vào ngày thứ 31 của tháng mười hai cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ
ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của
tháng mười hai cùng năm.
Điều 48. Chế độ kế toán
1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS),
chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán khác được cơ quan có thẩm quyền
chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định
pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập
nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam.
CHƯƠNG XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ
TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN
Điều 49. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý
1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật và báo cáo
phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 51 Điều lệ này.
2. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính sáu tháng,
và báo cáo tài chính quý theo Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành.
3. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên),
báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý phải được công bố
trên trang thông tin điện tử của Công ty.

4. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp
luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có
thẩm quyền.
Điều 50. Báo cáo thường niên
Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về
chứng khoán và thị trường chứng khoán.
CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY
Điều 51. Kiểm toán
1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh
sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa
chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty
cho năm tài chính tiếp theo. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho
công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.
2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo
cáo đó cho Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin
khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận
và được phát biểu ý kiến tại Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo
cáo tài chính của Công ty.
CHƯƠNG XVII. CON DẤU
Điều 52. Con dấu
1. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của
Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.
2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của
pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ
Điều 53. Chấm dứt hoạt động
1. Công ty có thể bị chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:
a. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực
hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ
quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.
Điều 54. Thanh lý
1. Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh
lý gồm ba (03) thành viên, trong đó hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ
định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán
độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của
Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia
độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán
trước các khoản nợ khác của Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày
thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công
ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ
quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
a. Các chi phí thanh lý;
b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của
người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
c. Nợ thuế;
d. Các khoản nợ khác của Công ty;

e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ Điểm (a) đến Điểm (d)
trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước
phù hợp với quy định của pháp luật.
CHƯƠNG IXX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ
Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ
1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty,
quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, các quy định
pháp luật khác, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty, xảy ra giữa:
a. Cổ đông với Công ty;
b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành
khác;
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà
giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội
đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu
từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 90 ngày làm việc
kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản
trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm toán
nội bộ chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải
quyết tranh chấp.
2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt
đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các
bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án nhân dân
có thẩm quyền.
3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc
thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

CHƯƠNG XX. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON
Điều 56. Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con
1. Công ty mẹ và công ty con có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng, được phê duyệt
theo trình tự và thủ tục của pháp luật có liên quan, hoạt động kinh doanh độc lập, tự
chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông/chủ sở hữu của mình;
2. Công ty mẹ sẽ hỗ trợ cho công ty con bằng cách xác định và đưa ra định hướng
phát triển chung trên cơ sở phát huy được thế mạnh của công ty con. Hoạt động hợp
tác, hỗ trợ thương mại, đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con được xác định trên cơ
sở điều kiện thương mại vì lợi ích tốt nhất của hai bên và phù hợp với quy định của
pháp luật.
3. Công ty mẹ giao quyền cho người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ trực
tiếp thay mặt công ty mẹ quản lý các khoản vốn góp của công ty mẹ tại công ty con
trong phạm vi Điều lệ của công ty con và pháp luật cho phép.
4. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ tại công ty
con được xác định theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định do công ty
mẹ ban hành từng thời kỳ. Người đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ có trách
nhiệm tuân thủ các quy chế, quy định vừa nêu này, Điều lệ công ty con và các quy
định pháp luật có liên quan.
5. Công ty mẹ sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối với
công ty con. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy quyền của
công ty mẹ thực hiện các vai trò quản lý, điều hành tại công ty con.
6. Công ty mẹ thực hiện quyền của cổ đông tại công ty con thông qua người đại diện
của mình là thành viên trong Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc
hoặc thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông của công ty con.
7. Công ty mẹ thực hiện việc cử đoàn kiểm tra, tham gia các đoàn kiểm tra việc quản
lý, sử dụng phần vốn góp của công ty mẹ tại công ty con. Phạm vi kiểm tra bao gồm:
kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn góp của công ty mẹ tại công ty con; kiểm tra việc
thực hiện, triển khai các ý kiến chỉ đạo của công ty mẹ đối với các vấn đề mà người
đại diện vốn đã báo cáo/xin ý kiến; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ
khác của người đại diện theo Điều lệ công ty mẹ, Điều lệ công ty con, các quy chế nội

bộ của công ty mẹ về quản lý người đại diện vốn; kiểm tra các mặt hoạt động kinh
doanh nếu thấy cần thiết hoặc theo phê duyệt/thỏa thuận giữa công ty mẹ với công ty
con, trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành. Ngoài ra, công ty mẹ thực hiện quyền
yêu cầu/đề nghị Ban kiểm soát tại công ty con kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan
đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty con với vai trò là cổ đông có cổ phần
chi phối. Hoạt động kiểm tra được tiến hành định kỳ sau khi có báo cáo kiểm toán
hoặc tiến hành đột xuất, bất thường khi cần thiết. Người đại diện vốn có trách nhiệm
phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để công ty mẹ tiến hành, thực hiện các hoạt
động kiểm tra theo quy định tại Khoản này.
8. Công ty mẹ và công ty con có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ
này, Điều lệ của công ty mẹ và quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp, Luật
Đầu tư và quy định khác có liên quan của pháp luật.
CHƯƠNG XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Điều 57. Điều lệ Công ty
1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết
định.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của
Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy
định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này hoặc có những
quy định tại Điều lệ này trái với những quy định pháp luật hiện hành liên quan thì
những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động
của Công ty.
CHƯƠNG XXII. NGÀY HIỆU LỰC
Điều 58. Ngày hiệu lực
1. Bản Điều lệ này gồm 22 Chương 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP
Dây cáp điện Việt Nam nhất trí thông qua ngày 30 tháng 11 năm 2021 và cùng chấp
thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này ngày 30 tháng 11 năm 2021.
2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký người đại diện
theo pháp luật của Công ty hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật Công ty./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY

CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
Số: ……../2021/ NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh,,ngày …. tháng …. năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng
dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Dây cáp
điện Việt Nam ngày …../…../2021,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế
làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 do có
đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:
1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022
đối với ông Nguyễn Quốc Vinh và ông Nguyễn Trần Đăng Phước theo đơn xin từ nhiệm. Việc
miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022
trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên Hội
đồng quản trị theo quy định.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 –
2022, bao gồm các ông/bà sau đây:
- Ông/Bà: ...........................................................................................................................
- Ông/Bà: ...........................................................................................................................
Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 sau khi bầu cử bổ
sung bao gồm các ông/bà sau đây:
- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Quang Định – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Phan Ngọc Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị;
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- Ông/Bà: ………………– Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông/Bà: ………………– Thành viên Hội đồng quản trị;
Điều 3. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh như sau:
1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh:
Ngành nghề kinh doanh

Mã ngành

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử
dụng hoặc đi thuê
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2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam phù hợp với việc
sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại Mục 1 nêu trên, cụ thể như sau:
Sửa đổi điểm c, khoản 1, Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt
Nam như sau:
Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty
1. Ngành, nghề kinh doanh của công ty
a. Sản xuất dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, sản phẩm từ kim loại màu, thiết
bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại.
b. Mua bán dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, thiết bị phụ tùng máy móc và vật
tư các loại; Mua bán sản phẩm từ kim loại màu;
c. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi
thuê;
d. Đầu tư, xây dựng văn phòng cho thuê.
3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ cho Tổng Giám Đốc – người đại diện theo
pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và
công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các
phòng/ban/bộ phận/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết
này.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Uỷ ban Chứng khoán;
- Sở GDCK TP.HCM.
- Lưu: TKCT.

Nguyễn Văn Tuấn
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