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phn Tp doàn Cong nghe CMC ngày 21/02/2022 Vv Thông qua kt qua phát hành c6 phiu trà 

c6 tCrc nãm 2020. 

QUYET D!NH: 

DIEU 1: Ban hành kern theo Quyt dlnh  nay: Diu I Cong ty 06 phn Tp doàn Cong ngh CMC 

- Bàn sO'a d61, b6 sung In thü' mu'ô'i chin. 

DIEU 2: Hiêu Iu'c thi hành: Quy6t dnh nay cô hiêu Içrc k6 tu' ngày k' và thay th6 cho Diu Iê Cong 

ty có phn Tap doan Cong nghê CMC - Bàn sü'a 6i, b6 sung In thü' mu'a'i tam dã du'o'c 

Da hi dng c6 dông thu'O'ng niên näm 2021 thông qua ngày 21/07/2021. 

DIEU 3: Thành viên HOi dng quàn tn, Ban kim soát, Ban diu hành, các phông, ban, bô phân 
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Can cii: 

Ngh! quyL cüa Da hôi dng cô dông to chiic vào ngày 15 tháng 5 nàrn 2010. 

Phu luc I cüa Diu lê diroc Hôi (lông quàn tr cong ty siia dôi vào ngày 05 tháng 10 näm 
2011 can cii theo Nghj quyt ciia Dai  hi dng c (lông t chIrc vào ngày 07 tháng 07 nãm 
2011. 

Nghj quyt cüa Dai hôi dng co (lông to chiic vào ngày 19 tháng 7 nãrn 2012. 

Nghj quyt cüa Dai  hôi dng cO (lông to chiic vào ngày 14 tháng 7 nãm 2015. 

Nghi quyt cña Dai hi dng c (lông tO chiic vào ngày 29 tháng 6 näm 2016. 

Nghi quyt cña Da.i hOi  dng cO (lông to chiic vào ngày 26 tháng 6 nàm 2017. 

Nghj quyt cUa Dai hôi dng cô (lông ngày 05 tháng 10 nãm 2017. 

Ngh4 quyt cila Dai hôi dng c (lông ngày 04 tháng 07 nãm 2018. 

Ngh quyt cüa Hi dng quán tn ngày 25 tháng 09 nãrn 2018. 

Nghj quyt cUa Dai hôi dng co (lông ngày 26 tháng 06 nam 2019. 

Ngh quyt cüa Dai hôi dng cô (lông ngày 15 tháng 07 näm 2020. 

Nghj quyt cüa Dai hOi  dng cô (lông ngày 21 tháng 07 nam 2021. 

Cffl1NG I. DINU NGHIA CAC THUAT NG(J TRONG DIEU LE 

Diêu 1. Dinh nghia 

1. Dinh nghia 

a. "Von diu 1" là tng giá tn mnh giá c phn (là b hoãc (là dixac (lang k3' mua khi thành 
lap doanh nghiêp và quy dinh tai Diu 5 và Phu luc 1 cüa Diu lé nay. 

b. "Luât Doanh nghip" có nghia là Luât Doanh nghip s 59/2020/QH14 (lircc Qu& hi 
thông qua ngày 17 thãng 06 nãm 2020 

c. "Lut Chung khoàn" là Luãt Chiing khoán s 54/2 0 19/QH 14 (lirnc Qutc hôi ban hành 
ngày 29/11/2019. 

d. "Ngày thành lap" là ngày Cong ty dircic cp Giy chiing nhân clang k kinh doanh l.n dAu. 

e. "Ngithi (liu hành doanh nghiêp" là ChU tjch Diu hành Tp (bàn. Tng giárn (lc, các Phó 
Chü tjch, các Giàm (ltc chiic nãng (CxO) Va các thành viên Ban (liu hành khác trong 
Cong ty thuôc thãm quyên phê chuãn cüa Hôi dng quàn tn. 

f. Ngithi có lien quan" là cá nhân hoãc to chfrc (lucc quy (linh tai Khoàn 23 Diu 4 cüa Lut 
Doanh nghiêp, khoàn 46 Diu 4 Luât Chiing khoán. 
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g. "Ct dông 16n" là c dông diroc quy dinh tai khoãn 18 Diu 4 Luât chfrng khoán. 

h. "Thyi han hoat dông là thM hin hoat dông cüa Cong ty ducic quy dn1i tai f)i&i 2 cüa f)iêu 
lé nay va thii gian gia h?n  (nu co) dnçic Dai  hi dng cô dông cüa Cong ty thông qua 
b.ng nglij quy&. 

i. "Vit Nam" là mrOc Cong  hOa Xã hOi  Chü nghTa Vit Nam. 

2. Trong f)iàu lé nay, các tham chiu tài môt hoc mOt  s quy djnh hoc van bàn khác sê bao 
gm Ca n1thng sira di hoc vãii bàn thay th chñng. 

3. Các tiêu d (chmng, diu cüa Biu lé nay) dircyc sü dung nhám thuán tiên cho viéc lieu nôi 
dung và không ành hirông tfri nOi  dung cUa Diu l nay. 

4. Các tr hoàc thuât ngü dã drc dinh nghia trong Luât Doanh nghiêp së có nghIa tiwng tir trong 
Diêu lé nay. 

5. Các quy dmh cüa Luât doanh nghiép không ducic dira vào Bàn diu l nay s dtrccc vin dn dé 
diu chinh các hành vi cia các t chüc cá nhán lien quan khi phát sinh vn d lien quan dn 
các diu khoàn tirong irng cO trong luât nhirng không duoc quy dm1 tai Diéu lé nay. 

CHIfONG II. TEN, HINH THIi'C, TRU S, NGUI BA! DIEN TIIEO PHAP LUAT, CHI 
NHANB, VAN PHONG D41 DIN vA THI HN HOT DQNG CUA CONG TY 

Biêu 2. Ten, h'mh thfrc, tru so, ngrôi dai diên theo pháp lut, chi nhánh, van phOng dii din 
Va thoi hn hoat dng cüa Cong ty 

1. TênCôngty 

o Ten ting Viét: CONG TY CO PIIAN TAP DOAN CONG NGH CMC 

o Ten ting Anh: CMC Corporation 

o Ten giao djch: CMC Corporation 

o Ten vit tt: CMC Corporation 

2. Cong ty là Cong ty c6 pIin có tr each pháp than phà hçcp vth pháp luát hen hành cña Vit 

Nam. 

3. fMa chi tru sO dang k cüa Cong ty: Là dia chi duqc ghi trén Giy chüng than dàng k' doanh 
nghiêp Co ngày cp (hoãc sfra dôi) gn nht cOa Cong ty. 

4. Chu tjch HOi  dng quán fri và Tng giam dc là NguOi dai din theo pháp luãt cOa Cong ty. 
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Quyén và nghla vii cüa Cliii tich Hôi dng quàn ti-i và Tng giám dôc vol vai trO Ngthi dai 
din theo pháp luãt cua Cong ty së do Hi dng quan tn Cong ty quyt djnh trong tiing thai ks'. 

5. Cong ty có the thànli lap chi iihánh và van phông d?i  din  tai dia bàn kunui doanh d thi,rc hin 
các mic tiêu hoat dng cüa Cong ty phñ hcrp vcii nglij quyt cUa Hi dng quãn tn và trong 
pham vi luât pháp cho phép. 

6. Tn khi ch.m dfrt hoat dông theo quy dinh cüa Diu lé iiãy, Cong ty së hoat dông vô tliii han. 

CIHIONG III. M1JC T1EU, PHAM VI KINH DOANH vA HOAT DQNG CUA CONG TY 

Diêu 3. Mic lieu hot dng cüa Cong ty 

1. Ngành ngh kinh doanh cUa Cong ty: 

Ma 
ngành, 

nghé kinh 
doanh 

Ten ngành, nghe kinh doanh 

(Di vOi các ngành nghC kinh doanh có diu kin, Doanh nghiêp chi kinli doanh khi 
có dii diu kiên thco quy djnh cua pháp luât) 

7211 

Nghién cfru và phát tniên cOng nghê trong linh virc khoa hçc hr nhién. 

Chi tit: Trién khai thrc nghirn và san xut thu nghim tii kt qua nghien cüu khoa 
hoc; Nghiên cfru khoa hçc và phát tniên cong ngh trong linh vuyc cong ngh thông tin 
và vién thông; 

7212 
Ngliiên cfru khoa hc va phát tniên cong ng1i trong huh virc khoa hc k thut và 
Cong ng1i 

7490 

Hoat dông chuyén mOn, khoa hoc và cong nghê khác chua durac phãn vão dâu 

Chi tit: Dich vu khoa hoc và cong nghê; Tur v.n, chuyn giao cong nghê; Thông tin 
khoa hoc  cong ngh; 

6810 

Kinh doanh bt dông san, quyn sü dung dt thuôc cliii sO hthi, cliii sü dung hoc di 
thuê 

Chi tiêt: Kinh doanh, du hi bt doug san; Dch vu thuê và cho thuê, rnua, bàn nhà 0, 
quyn sui thing dt 0, van phOng, thà xnOng, kho bai, truing tam thucmg mai;  Dch vi 
kinh doanh hpc xá; Dâu Pr, xây drng, kinh doanh các khu do tin, khu cong ngh 
thông tin tap trung, và khu cOng nghO cao, Hoat dông quàn 1 nhà, chung cu 
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MA 

ngành, 
nghé JdIIh 

doanh 

Tn ngAnh, nghê kinh doanh 

6820 
Tu' vn, môi giói, du giá bt dng san, du giá quyn sri dung dat 

Chi tit: Kinli doanh, du tir, môi giói và quàn l bt dông san 

4610 

Dai 13', rnôi giói, du giá hang hóa 

Clii tit: Dai  1' rnua, dai  1 ban và k gui hang hóa (To chüc kinh t có vn du tu 
nuóc ngoài tlurc liién hoat dông mua ban hang hóa và các hoat dông lien quan truc 
tip d&i mua ban hang hóa theo quy djnh tai  Ngh4 djnli sE 09/2018/ND-CP ngày 
15/01/2018 vã Thông tu s 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013) 

4659 
Ban buôn may móc, thit bi và phu tang may khác 

Clii tit: Mua ban trang thit N y tê 

6209 
Hoat dng djch vii cong ngh thông tin và djch vti khác lien quan dn may vi tInh 

Clii tit: Dich v,i hu.n 1uyn và dào tao  trong lhih vrc cong ngh thông tin 

2610 

S xuât linh kiên diên tr 

clii tit: San xut 1p rap thit b phitc viii ngành cong ngh thông tin, diên ta, phát 
thanh tnuyn hinh, thit bi buu chinh vin thông 

San xut may vi tinli và thit bi ngoai vi ctia may vi tInh 

Clii ti&: San xut 1p rap các san phãm tin hQc 

2630 San xut thit N truyn thông 

2817 

San xut niáy rnóc và thiêt bj vAn phông (tra may vi tInh và tliit bi ngoai vi cüa niay 
vi tInh) 

Clii tiêt: san xuât lap rap rnua bAn bAo hành, b duang và clio time các sAn phAm 
dich vi,i thit bj van phOng 

3312 

Süa chua may mOc, thit bi 

Clii tit: BAo hAnh, bAo duang và cho thuê các sAn phAm djch vu thit bi phuc vi,1 
ngAnh cong ngh thông tin din ta, pliát thanh truyn hlnh, thit bj biru chInh vin 

thông, thit N van phOng 

5820 
(clmth) 

Xut bAn phn mm 

Chi tit: San xut phn mm, cung cp dich vi.i và giAi pháp v phn rnm vA ni 
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Ma 
ngành, 

nghê kinh 

doanh 

Ten ngành, nghê kinli doaiih 

dung Xut bàn p1in mm; Dich i xir ly dfr lieu và các hoat dong lien quan den co sO 
dir 1iu; Gia cong va xuât khâu phàn mm 

(To cinirc kinh t cO vtin du Ui nirOc ngoài thirc hiên hoat dông mua bàn hang hóa Va 
các hoat dông lien quan tnrc tip dn rnua ban hang hóa theo quy djnh tai Nghj djnh 
s 09/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 và Thông tu s 34/2013/TT-BCT ngày 
24/12/2013) 

6399 

Dch vi' thông tin khác chira drçic phân vào dâu 

Clu tit: TIch hcip he thng, tir vn dan tu, cung cp giâi pliáp tng the và dich vu ha 
thng trong 1mb vrc cong ngh thông tin, din tfr vi&i thông và phát thanh truyn hInh 

8230 
TO chüc gi&i thiu và xüc tiOn thucing in?i 

Chi tiêt: TO chüc hôi nghj, hôi thão khoa hoc chuyên ngành 

8559 
Giáo duc khác chra drcic phán vào dâu 

Chi tiêt: Tham gia dào tao, bôi thrOng nàng cao nghip vii chuyên môn; 

5610 Nhà hang va cac djch i an ung phrc i  Inn dng 

6190 

Hoat dông viên thông khác 

Chi tit: Kinh doanh dich vu và san pharn truyn thông; Kinh doanh san ph.m và dch 
VU an toàn thông tin (trfr kinh doanh djch vii  kim tra, dánh giá an toàn thông tin 
m?ng; dich vu bão mat thông tin không sir dung  mt ma dan sir);  Cung cp djch vi 
chirng thirc chit k din t1r. 

7020 Hoat dông Ui v.n quán 1' 

8521 Giáo duc tOn hgc 

8522 Giáo due  thing hpc Co sO 

8523 Giáo dic trung hpc phO thông 

8533 Dào tao  cao ding 

8541 Giáo diic dai hoc 

8560 Dich vul trci giáo due 
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2. Mic tiêu cüa Cong ly C phn Tp doàn COng ngh CMC là trâ thanh mt cOng ty luOn mon 
phát trin va thjnh vllcmg, dem l?i  si hài lông cho khách hang, li nhu.n cao cho các Co dông, 
di s&ig vat cht va tinh t1in phong phil cho can bô nhân vién và giá tij cOng ty luOn thrcc 
nâng cao bng nhüng hoat dông sang tao  và dôi mói khOng ngfrng trong nghién cfru, san xut 
va kinh doanh trong linh vuc Cong nghê Thông tin, Vin thông và Kinh doanh din tfr. 

Diu 4. Phm vi kinh doanh và hot dông 

1. Cong ty duçjc phép lap k hoach và tin hành tt cã các hoat dông kmh doanh theo quy dinh 
cüa Giy chfrng nliân dàng k kinh doanh và Diu l nay phü hcfp vâi quy dinh cUa pháp luât 
hiên hành và thirc hin các biên pháp thIch hcp d dat duçic các muc tiêu cña Cong ty. 

2. COng ty có th tin hành hoat dong kinh doanh trong các linh vuc khác dirc,c pháp mat cho 
phép và duc,c Hôi dng quãn tn phê chu.n. 

CHTJ€ING IV. VON DIEU L, cO PHAN, CO DONG SANG LAP 

Diêu 5. Von diu 1, cô phn 

1. Vn Thu lê cUa Cong ty duQc quy dinh chi tit trong Phu luc 1 kern theo Diu lé nay. Quy 
dinh v vn diu lê trong Phu luc 1 dircyc diu chinh khi phát hành các c phn mOi di.rccc 
phép phát bath theo Nghi quyt cUa Dai hôi Dông C dOng. Mnh giá thng nht cüa môt (1) 
c phtn là irnthi nghIn (10.000) VND. 

2. Cong ty có the thay di vtn diu lé khi ducic Dai hi dng cô dông thông qua và phil hcip vOi 
các quy dinh cüa pháp luât. 

3. Các c, ph.n cüa Cong ty vao ngày thông qua Diu l nay bao gm c phn pho thông và cô 
ph.n iru dâi nhãn viên. Các quyn vâ nghia vi kern theo cüa tfrng loi dirqc quy djnh t?i  Diu 

11 cüaDiêulnày. 

4. Cong ty có the phát hànli các loai cO phán uu dâi khác sau khi có sis chap thuãn cüa Thu hôi 

dng Co dông Va phà hccp vói các quy dinh cüa pháp luât. 

5. Ten, dia clii, s hrçmg Co pli.n và các clii tit khác v c dOng sang ip theo quy djnh cüa 
Lut doanh nghip sC duçc nCu tai Plui 1ic 2 dimnh kern. Phi,i 1ic 2 là mt phán cüa Diu 1 nay 
va së d.roc diu chinh khi cc cu cO dOng sang lap cilng nhilng thông tin ye c dOng sang ip 

mth dir ic thông qua bng môt Nghi quyt cüa Dai hôi dng cô dông. 

6. CO phn ph thông phai duqc iru tiên chào ban cho các CO dOng hien  hilu theo t3' 1 tirong ilng 
vói t' l sâ hUu c phn ph thông cüa h9 trong COng ty, tril tnthng hçp Dai hOi dng cO 
dOng quyt drnh khác. COng ty phãi thông báo viec chào ban co phn, trong thông báo pha.i 

néu rO sé. c ph.n dirqc chào ban va thci han  clang k rnua phü hçp (ti tliiu hai mucci (20) 
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ngày lam vic) d c dong cO the dáng k) mua. So co phn cô dông không dàng k mua h& 
sê do Hi d6ng quàn fri cüa Cong ty quy& dinh. Hôi &)ng quan fri có th phân ph6i so cô 
phn 46 cho các d& trccng theo các di&i kiôn và cácli thüc ma Hôi 4Mg quãn tn thy là phü 
hçip, nhi.rng không ducyc bàn s c phan do theo các diM kin thun kn han so vói nhftng diM 
kin dA chào bàn cho cac c dong hin hthi, trft tnthng hqp Dai  hi 4Mg c dông chp thun 
khac hoác trong tr&mg hcip co phn ducic bàn qua Sa Giao dich Chüng khoánl Trung tam 
Giao djch Chirng khoán. 

7. Cong ty có th mua c phn do chinh Cong ty dã phát hành theo nhihig cách thüc duoc quy 
dinh trong DiM l nay và pháp luât hiên hành. C phn ph6 thông do Cong ty mua lai là c6 
phiM qu va Hi 4Mg quãn tn có th6 chào bàn theo nhirng cách th*c phü hcip vOi quy dinh 
ciia DiM l nay và các van bàn pháp luât lien quan. 

8. Cong ty có the phát hành các loai chirng khoán khác khi dtrqc Dai hOi 4Mg cô dông nh.t fri 
thông qua bang van bàn và phii hcp vói quy dinh cü pháp luãt v chfrng khoán và thi tnthng 
cluing khoán. 

oiM 6. Chfrng nhn Co phiêu 

C6 dông ciia Cong ty dlrQc cp chiing clii hoãc chiing nMn cho s6 CO phn và loai c6 phn so 
hfru, trfr ththng hcip quy 4mb tai Khoàn 7 ciia DiM nay. 

2. c6 phi&i phâi cO dAu ciia Cong ty va chft k ciia dai  din theo pháp lu.t ciia Cong ty hoc 
Cliii tjch I-IOi 4Mg quan frj Cong ty và các thông tin khác theo quy djnh ciia pháp lust. C6 
phi&i có thE là chfrng chi ghi danh hoc vô danh. C6  phiEu phãi ghi rO s6 hrcing va loai Co 
phn ma cE dông nm gift, hQ va ten nguOi nm gift (nEu là cE phiEu ghi danh) và các thông 
tin khác theo quy djnh ciia Lust  Doanh nghip. M6i c6 phi&i ghi danh clii dai din cho mt 
loai cE phán. 

3. Trong thti han  hai (2) tháng (hoác co thE lâu han theo diM khoán phát hành quy dinhi) kE tir 
ngày thanh toán dy dii tiM mua c6 phM theo nhu quy djnh tai phuang an phát hành cE phiEu 
ciia Cong ty, nguOi sO hftu sE cE ph.n së duçic cp cE phiêu. Trong tntimg hcip nay nguOi sO 
hftu cE phEn không phãi trá cho Cong ty chi phI in cE phiEu hoác bt kr mt khoãn phi gI. 

4. Trong thOi hn t6i cia ba mum (30) ngày kE til ngày np dy dii hE sa dC ngh4 chuyEn nhtrcing 
cô phM theo quy dinh ciia Cong ty, ben nhn chuyên nhiicng cE phM se 4trcc cp cE phiEu. 
ThrOng hcip clii chuyEn nhircing mt sE cE phM ghi danh trong mOt CE phiEu ghi danh, chiing 
clii cE phiEu cii së bj hily bO va Cong ty phát hành clung clii c6 phiEu mOi ghi nhn sE cE 
phM ciA chuyEn nliuçirng va sE cE phM con Ia1.  Ben chuyEn nhucmg hoc ben nhn chuyEn 
nhucmg se thanh toán l phI chuyEn nhucing và thuE thu nhp cá nhàn (nEu cO) theo quy dinh 
ciia Cong ty. 

5. Trong tnthng hcip c6  phiu ghi danh hi hông hoãc hi tây xoá hoác bi mat, mat cap hoãc bj tiêu 
hiiy, ngucti sO hftu cE phiEu ghi danh 46 co thE yêu cu duoc cp cô phiEu mOi vth diM kin 
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phái dna i-a bng chüng v viêc si hfru cô phAn va thanli toán moi clii phi lien quan cho Cong 
ty. 

6. Ngithi sâ hftu c phiu vô danh phai tn chiu trách nhiêm v vic báo quán cht'mg clii vá Cong 
ty s không chju trách nhiêm trong các trtthng hcip chimg chi nay bi mt cp hoãc bi su dung 
vói mac dIcli li-a dáo. 

7. Cong ty có the phát hânh cô ph.n ghi danh kliông theo hinh thuic chfrng clii. HOi  dng quàn 
tn có th ban hành van bàn quy dinh cho phép các cô phii ghi danh (theo hInh thüc chüng 
clii hoãc khOng chimg chi) ducic chuyn nhncing ma không bt but5c  phãi có van bàn chuyên 
nhircmg. Hôi dng quàn tn CO th ban hành các quy dinh v chfrng clii và chuyên nhucmg Co 
phn theo các quy dith cüa Luât doanh nghiêp, pháp luât ye chfrng khoán và thi tnthng 
chüng khoàn và Diu Iê nay 

Diu  7. Chtrng chi chfrng khoin khIc 

Chfrng chi trái phiu hoãc các chi-ng chi chirng khoán khác cUa COng ty (tn- các tiur chào bàn, các 
chirng chi tam thiii vâ các tai lieu ttrcrng ti.r) s ducic phát hânh có du và chi- k) m&u cña dai din 
theo pháp luât hoc Chit tjch Hôi dng quãn tn cita COng ly, ti-in trumg hcip các thu khoitn vâ diu 
kin phát hành quy djnh khác. 

Diu 8. Chuyên nhuorng cô phân 

1. Ngoai ti-in c phn nu dãi nhãn viên và cô phn cita cô dông sang lap bi han ch chuyén 
nhuqng trong thini hn quy dnh cita pháp luât, tt cit citc c phn phô thông du có th disçnc 
tir do chuyn nhncing, nu Diu lé nay và pháp luât không có quy djnh khác. Co phiu mém 
yt trên Sr giao djch cluing khoánlTrung tam giao dich chuing khoitn sê dime chuyn nhtrccng 
theo cite quy dinh cita phitp luât v chuing khoán vit th tnthng chuing khoán cita Viêt nam. 

2. Co phàn chua dime thanh toãn day di- không dtrcic ciuyên nhircnig và htthng các quyCn lien 
quan nhu quyn nhân cô ti-c, quyn nhân ci phiu phitt hành d tang vn cé phn tin ngun 
vn chit sci hi-u, quyn mua c phiu ithi cliào ban và các quyn lcci khác theo quy djnh cita 
phitp lut. 

Diu 9. Thu hi cô phán 

1. Trong turOng hccp c dOng không thanh toán dy di- vit ditng han s tin phiti tnt mua c 
ph.n, Hôi dng quàn tn thông báo và cO quyn yêu câu cO dông do thanh toán sO tin con l?i 
cimg vOi liti sut trén khoàn tin dO va nhi-ng chi phi phát sinh do vic không thanh toán day 
di- gay ra cho Cong ty theo quy djnh. 

2. Thông báo thanh toán nêu trén phti ghi rO thini 1in thanh toán mcii, dja dim thanh totn và 
pliti ghi nO tnrinng hcp không thanh toán theo ditng yêu cu. S c phn china thanh toán hêt 
së bi thu hi. 
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3. Trong tnthng hcp các yêu cu trong thông báo nêu trén không duoc thuc hiên, trmcc khi 
thanh toán dy dü t.t cà các khoán phãi nOp, các khoãn lâi và các chi phI lien quan, Hôi dong 
quàn tn có quy&i thu hji s cô phãn do. 

4. C phãn bi thu hi se trô thãnh tãi san cüa Cong ty. Hôi dng quãn fri có th trrc tip hoAc üy 
quy&i ban, tái phân phi hoc giai quyt cho nguci dä s& hitu c phn bj thu hi hoc các di 
tucmg khác theo nhfhig diu kién và cách thüc ma Hi d&ig quãn tn cho là phü hccp. 

5. Co dông n&n giii cô phn bi thu h& sC phài tir bO tu cách c dông d& vth nhing cô phãn do, 
nhung vn phãi thanh toán tt cà các khoãn tin có lien quan cong  vth tiri lAi theo tr l 
khon,g qua 15% môt nâm vao thai dim thu hi theo quyêt arnh cüa Hôi d&ig quãn In k th 
ngày thu hi cho dn ngày thrc hin thanh toán. Hi ding quãn tn cO toàn quyM quyt dnh 
vic cuông ch thanh toán toàn bO giá tn c phi&i vào thai dim thu hi hoc có the niin 
giãm thanh toán mt phn lioc toân bi s tin do. 

6. Thông báo thu hôi se dirac gui den ngir&i nãm gii cô phn bi thu hôi tnithc thin diem thu hôi. 
Vic thu hôi vn CO hiu Irc kê cã trong tnthng hctp có sai sot hoác bt can trong viéc gini 
thông báo. 

CHU1NG v. c CAU TO CHUC, QUN LV vA IUEM SOAT 

Diêu 10.  C.r câu to chfrc và quan  I 

Cci cu t chüc quàn l cüa Cong ty bao gem: 

a. Dai hôi deng ce dông; 

b. Hôi deng quãn In; 

c. Tong giám dec; 

d. Ban kiem soát. 

CHU(JNG VI. CO BONG vA DAI HQI BONG CO BONG 

Biu 11. Quyén cüa cô dông 

1. Co dông là dong chü sci hftu Cong ty, có các quyn và nghia vu ürcing ihig theo se cô phn va 
loai C6 phân ma nguai do nm giü. Co dông chi chuu trách nhiêm v no và các ngMa vu tài 
san khác cüa Cong ty Irong ph?m vi s6 v6n dä gOp vào Cong ty. 

2. Ngudi nrn giü-  ce ph ph6 thông có cac quyCn sau: 
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a. Tham gia các Dai hôi dông cô dông và thirc hién quyn biêu quyt tnrc tip hoãc thông 
qua dai cliên throc üy quyên; 

b. Nhánctfrc; 

c. Tu do chuyn nhircrng c ph.n dã thrccc thanh toán dy dii theo quy dinh ciia Biu lê nay vã 
pháp luât hiên hành; 

d. Throc uu tiên mua c phiu rnth chào ban tuong iing v&i t'' 1 cô p1in phô thông ma ho sO 
liüu, 

e. Kiêm tra các thông tin lien quan den cô dông trong danh sách cô dông dii tu cách tham gia 
Dai hi dng c doug và yêu cu süa di các thông tin không chInh xác; 

f. Xem xét, tra thu, trIch luc hoàc sao chup Diêu lé COng ty, so biên bàn hop f)ai  lli dng cô 
dông Va CC nghi quyt ciia Dai hôi dng cô dOng; 

g. TrirOng hcfp COng ty giài th, ducic nhàn mt phn tãi san cOn lai tuong üng vOi so cô pli.n 
gop v&i vào Cong ty sau khi Cong ty dã thanh toán cho chO no và các ct dOug loai khác 
theo quy dmh ciia pháp luât; 

h. Yen cu Cong ty mua lai c p1in cua ho trong các trirOng hccp quy djnli tai Diu 132 ciia 
Luát Doanh nghip; 

i. Các quyn khác theo quy dinh ciia Diu 1 nay và pháp luât. 

3. C dông sO htu c phn ira dai iiliãn vién có dy dii mci quyn diuth cho cô dông sO hiiu c 
phn ph thông, ngoai trir các diem iru dãi và han  ch san: 

a. Duoc rnua viii giá ira dãi do Hôi dng quàn tn quyt dinh tai thOi diem phát hành; 

b. Ducic chuyn thành c phn ph thông sau th&i hn tfr mOt  (1) dn ba (3) nãrn k tii 
ngày phát hành. ThOi han cii th tuãn theo chinli sách phát hành do Hi dng quàn 
tn quy dinh vào tfrng dot phát hành; 

c. Không thrccc chuyn nhi.rcrng tniric khi c phn an dãi nhãn viên ducic chuyn thành 
c phn ph thông (tn tnithng hcip bàn 1i cho Cong ty theo quy djnh tai  Quy ch 
phát hành Co phn ira dai nhán viên); 

d. Các chimg khoán phát sinh tr vic näm gi cô phân ira dãi nhân viên, nhu cô phãn 
có ducic thông qua thrc 1iiii quyn mua CO phân trong dt phát hânh, c phn có 
thrcic do vic chia tách cO ph.n an dãi nhãn viên dang mm giü, có t1i ducc chuyn 
nhuccng hoãc không diroc chuyên nhircmg theo quyt dinh ciia Hôi dng quan tn cho 
mi dot phát hành các chüng khoán nhu vy. 
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4. Co dOng hoäc nhóm cô dông nm gifr trén 5% tOng so cô phan pho thông trong thai han lien 
tuc tir sáu (6) tháng có các quyên sau: 

a. D cu các üng viOn HOi dng quán tn hoãc Ban kiêm soát theo quy djnh trnrng frng 
tai Khoân 2, Diéu 24 và Khoãn 2, Diu 35 Diu lé nay; 

b. Yêu cu triêu tap Dai hOi  dng Co dông; 

c. Kim tra và nhân bàn sao hoac  bàn trIch dn danh sách các c dông CO quyn tham 
dir và bO phiu tai  Di hôi dng c dông trong gic lam vic cña Cong ty; 

d. Yen cu Ban kirn soát kirn tra 11mg vAn d Cu the lien quan dAn quàn 1', diu hàruh 
hoat dong cUa COng ty khi xét thAy cAn thik Yêu can phái the hen bAng van bàn; 
phai có h9, ten, dia chi thithng tnI, quc tich,  s GiAy chfrng minh nhân dan, Ho 
chiAn hoãc ching thuc cá nhàn hcp phãp khác di vOi c dOng là cá nhàn; ten, dja 
chi thithng trá, quic tjch, s quyAt dinh thành lap hoác s dang k' kinh doanh di 
vci c dOng là ti chfrc; s lirong c phAn và thri diem dàng k) cO phãn cüa 11mg cO 
dOng, tOng s cO phAn cüa Ca nhóm c dông và t) lê s hthi trong tOng sO cô pun 
cüa Cong ty; và vAn d cAn kiérn tra, mic dich kim tra; 

e. Các quyn khác duac quy dinh tai DiAn lé nay. 

Diu 12. Nghia vu cüa cô dông 

Co dông có nghia vui san: 

1 Tuân thu Diu 1 Cong ly va các Quy ch cUa Cong ty; chAp hành quyt duth cüa Dai hôi dAng 
cô dOng, Flôi dAng quàn tn; 

2. Thanh toán tin mua cô phAn dã dang k mua theo quy dinh; 

3. Cung cAp dia chi chinh xác khi dàng k' mua CO phAn; 

4. Hoàn thành các nglila vu khác theo quy dinh cüa pháp mat hiên hành; 

5. Chin  trách nhirn cá nhán khi nhãn danh COng ty dithi mçi hinh thfrc d thi,rc hin int trong 

các hành vi sau day: 

a. Vi pharn pháp luât; 

b. TiAn hành kinh doanh và các giao dich khác dé tur lcii hoãc phuc vu ku Ich cüa to chine, cá 

nhàn khác; 
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c. Thanh toán các khoãn no chira den han tnthc nguy Ca tâi chinh có the xáy ra dôi vi Cong 
ty. 

Diu 13. Di hi dông cô dông 

1. fJai hOi  d&ig c dông là co quan cO thm quyn cao nh& cüa Cong ty. Dai hôi cô dông tlnthng 
niên ducc tj chfrc mi näm mOt  (1) 1n. Dai hi dng c ctông phái hp thithng nién trong thñ 
hin b6n (4) tháng, k tlr ngày k& thüc näm tài chinh. Trong trtthng hccp pháp 1ut cho phép, 
thji han nay có th dircic kéo dâi them hai (2) tháng. 

2. Hôi dông quãn fri th chirc tri&i tap hop Dai  hôi dng c clông tluthng niên và lira chn dia 
diem, hinh thüc hop phü hccp. Hôi dông quàn fri cO th lra chn mt trong các hinh thüc hop 
Dkli hôi dông c dông dtrói dày: 

a. Hop trirc tiêp; 

b. Hoptructuyn; 

c. Hoc các hinh thfrc hop phà hcp khác tily theo huh hInh thirc t& 

3. Dai hi dng c dông thithng niOn quyt dinh iihftng v.n d theo quy dnh ca pháp luât và 
Diu 1 Cong ty, trong dO bao gm vic thông qua các báo cáo tai chinh hang nàm và ngàn 
sách tài chlnh cho nãm tài chInh tip theo. Các kiêm toán vién dôc 1p dircic mri tham dir dai 
hôi d ttr vn cho vic thông qua các báo cáo tai chinh hang nam. 

4. Dü hi ding Co clông bt thithng s &rcic triu tp irong các trtthng 1p  sau: 

a. HOi  dng quàn In xét thy cAn thiát vi lai Ich cüa Cong ty; 

b. Báo cáo tài chInh qu', san (06) tháng hoc báo cáo tâi chInh nàm dã dircic kiêm toán phán 
ánh v6n chü sâ hftu dâ hi mAt mOt  nüa (1/2) so vii s dAn ks'; 

c. Khi s thành viCn cüa Hôi dng quán fri it han s thành viCn ma lut pháp quy djnh hoc It 
han môt phAn ha (1/3) s thành viên quy d4uh  trong Diu l; 

d. CO dông hoãc nhOm c6 dông quy dinh tai Khoàn 4 Diu 11 cüa Diu lê nay yêu cAn trieu 
tap Dai hi dng c dông bang mOt  van bàn ki&i ngkj. Van bàn hAn nghi triu tp phãi neu 
rO l do và mic dIch cuc hçp, có chit k cña các c dOng lien quan (van bàn kin nghj Co 

th lap thành nhiAn bàn d có dü chit k cüa tAt cã các c dong có lien quan); 

e. Ban kim soát có quyAn yen cAn triu tap cuôc hop nAn Ban kim soát cO 1) do tin ttthng 
rAng các thành vién Hôi dAng quân tr hoAc TAng giám dtc vi pham nghiCm trong các 
nghia VU cüa h9 theo Diu 170 Luât Doanh nghip hoac  Hi dAng quãn fri hành dng hoc 

có djnh hành dng ngoài ph?m vi quyAn hin càa mmli; 

15 



CMC CORPORATION 
Aspire to Inspire the Digital World 

f. Các tnthng hop khác theo quy djnh cña pháp luât và Diu 1 nay. 

5. Triêu tp hop Dai hôi dông co dông bt thithng: 

a. Hôi dông quân tn phai triu tap hop Dai hôi dng cô dông trong then han ba irnrai (30) 
ngày k tir ngày s thành viên Hi dng quãn to con lai nhu quy djnh t?i  Khoãn 4c, Diu 
nay hoäc nhân thrnc yêu cu quy dinh tai Khoán 4d và 4e Diu nay. 

b. Ththng hop Hôi dng quán tii không tniêu tap hop Dai hôi &ng cô doug theo quy drnli tai 
Khoàn 5a Diu nay thI trong t1ici han ba muth (30) ngãy tip theo, Ban kiin soát phâi 
thay th Hi dng quãn trj triu tp hop Di hi dng cô dOng theo quy cljnh Khoàn 3 Diu 
140 Lut Doanh nghiêp. 

c. Trumg hcip Ban kiêm soát không triéu tap hop Di hi dng cô dông theo quy djnh tai 
Khoãn 5b Diu nay thI trong thth han  ba muoi (30) ngày tip theo, c dOug, nhóm c dOng 
có yeu cu quy djnh tai  Khoàn 4d Diu nay có quyn thay th Hi dng qun trj, Ban kim 
soát triéu tap hop Dai hôi dng Co doug theo quy dinh Khoãn 4 Diu 140 Lut Doanh 
nghiêp. 

Trong tnthng hop nay, cô dOng hoc nhórn cô dOng triu tap hop D?i  hôi doug cô dông có 
th d nghi co quan dâng k kinh doanh giám sat viec tniêu tap và tin liành hop  nu xét 
thy cn thit. T.t cá chi phi cho vic triu tp và tin hành hp D?i hOi dong Co dOng së 
&rccc COng ty hoàn lai. Chi phI nay không bao gm nhtng chi phi do cô dông chi tiêu khi 
tham du f)ai hôi dng cO dOug, ké ca chi phi an a và di lai. 

Diu 14. Quyn và nhim vu cüa Di hi dng Co dông 

1. Dai hôi doug cô dOug thucng niên tháo 1un và thông qua quyt djnh ye các van dê sau: 

a. Báo cáo tài chinh näm dâ clirccc kiém toán; 

b. Báo cáo cña Ban kiêm soát; 

c. Báo cáo cüa Hôi doug quãn trj; 

d. K hoach phát trin ngn han vá dài han cüa Cong ty. 

2. Dai hôi dng cô dOug thuOng nién và bt thubng cO th thông qua quyt dnth v các v.n dà 

sau: 

a. Thông qua các báo cáo tài chinli nám; 

b. Müc c tIrc thanli toán hang nàm clio mi loai c p1in phi hop vai Luât Doanh nghiêp va 
các quyn g.n 1in vai loai c ph.n do. Mfrc c tire nay khOng cao hon ntirc ma Hi dng 
quãn to d nghj sau khi dà tham kháo ki&i các c doug tai  Dai hii dng c dông; 
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c. So hrctng thãnh viên cua Hôi dng quãn tn; 

d. Li.ra chon cOng ty kiOm toán dc lap; 

e. Bu, mi&i nhiém, bai nhiém và thay th thành viên Hôi dng quãn trj và Ban kiêm soát; 

f. Tong s tin thñ lao cüa các thành vién Hôi dng quàn tn và Báo cáo tin thu lao cüa Hôi 
dOng quán trj; 

g. Bô sung vã sua di Diêu lé COng ty, fr frithng hqp diu chinh vn diu 1 do bàn them cô 
phn mâi trong pharn vi si hrong cô phn dirçic quyn chào ban quy djnh tai  Diêu l Cong 
ty; 

h. Loai c phn va s lining cô ph.n mOi së duric phát hành cho mi loai c ph.n, và vic 
chuyn rihuong Co phn cüa thành viên sang lap trong vOng ba (03) nàrn dâu tiên kê tr 
ngây thành lap; 

i. Chia, tách, hçip nht, sap nhâp hoãc chuyn di cong ty; 

j. To chirc Iai,  giài the (thanli 1) COng ty và clii dinh ngithi thanh l; 

k. Kiêrn Ira và xfr 1 các vi pharn cüa Hôi dng quãn trj hoc Ban kiérn soát gay thit hai  cho 
Cong ty và các cô dOng cüa COng ty; 

1. Quyt dnh giao dich du ttr hoãc bàn tài san cüa COng ty có giá tn bing hoãc hcfn 35% 
tOng giá fri tai san cUa COng ty ducic ghi trong báo cáo tài chInh ki gn nIit dã thrcic kiêm 
toán; 

in. Cong ty mua lai hon 10% thng s c phn phát hành cila mi loai; 

n. Cong ty k3' kt hop dng, giao djch vâi nhng di tucing dirccc quy dinh tai khoàn I Diu 
167 Lut doanh nghip vOi giá fri bang hoac  Ion hon 35% tOng giá trj tài san cüa Cong ty 
diroc ghi trong báo cáo tài chinh k' g.n nht da dirçic kim toán; 

o. Các v.n dé khác theo quy dinh cüa pháp mat và Diu l nay. 

3. Co dOng kliong dtroc ham gia bO pliiu trong các tnithng licip sau day: 

a. Các hap dng quy dinh tai Khoàn 2.n, Diu nay khi co dông do hoäc nguri cO lien quaii tOi 
c dong do là môt ben caa hcip dng; 

b. Viéc mua lai c phn cüa ci dông do hoàc cüa ngu?si CO lien quan tOi c dông dO; 
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4. TAt Ca CáC nghi quyt và cac vAn d dã drqc dira vào chuong trinh hop phai ducic dira ra thão 
luãn và biêu quy& tai Dai hôi dông Co dOng. 

Diu 15. Các di din duçrc üy quyén 

1. Các c dông có quyn tham du Dai hôi dng c dông theo lut pháp có the ttVc tip tham dir 
hoc ñy quyn cho dai  din cCa rninh tham dir. Trong tnrong hcip có nhiu hon môt ngirOi dai 
diên theo ily qnyn dirçic cü thI phài xác dnh th s c phAn và s phiAn bAn cüa mi ngithi 
dai dién. 

2, Viêc üy quyên cho ngithi dai diên dir hop Dai hôi dOng cô dong phài lap thành van ban theo 
mAn cüa Cong ty và phai có chü' k9 theo quy dinh sau day: 

a. Trong trtthng hccp c dông cá nhãn là ngir?ri üy quyn thi phâi có chit k'' cüa cô dOng do và 

nguni dtrcic üy quyn dir h9p; 

b. Trong tnthng hccp ngithi dai din theo üy quyAn cüa ci dông là t chüc Uy quyAn thI phãi 

có chir k cUa nglrm dai diên theo pháp luât, ngithi dai clin theo üy quyn cüa c dông và 

ngithi diroc üy quyii dir hçp; 

c. Trong trithng hop khác thi phái CO chit k cCa ngtthi dai  din theo pháp luât cüa cô dông 

Va ngithi thrccc ñy quyAn dir hçp; 

d. Nguii dirccc ity quyAn dir hop Dai hôi &ng C6 dông phài nôp van bàn üy quyAn trirccc khi 

vào phông hpp. 

3. Trong tnritng hçp mat sir thay mat cho ngi.thi üy quyAn k giAy chi dnh dai  din, vic clii djnh 

dal din trong trirOng hcrp nay clii dircmc coi là có hiu lirc  nAn giAy clii dinh dai din do diroc 
xuAt trinh cülig vOi thir üy quyn cho luât sir hoãc bàn sao hcrp he cua thir miy quyAn do (Iiu 

trm.rOc do chira däng k v6i Cong ty). 

4. Trir tnthng hop quy diith tai khoàn 3 Diu nay, phiAn biêu quy6t cüa nguii thrcrc üy quyn dir 

hop trong pham vi drrcrc üy quyAn hcrp l van có hiu luc trong tnthng hop: 

a. Ngithi Uy quyAn dã chit, bj han ch nang hrc hành vi dan sir hoac  bj mAt näng lmrc hñnh vi 

dan sir; hoäc 

b. Ngithi üy quyAn dà hOy bO viCc clii dinh ily quyn; 

C. Ngithi üy quyAn dã hUy bô thAm quyén cüa ngircri thirc hién viec Uy quyên. 

Diu khoàn nay së không áp dung trong tnthng hccp COng ty nhân diroc thông báo v sir kiên 

liOn quan nOu tTên chain nhAt b6n mircii tam (48) gi truràc khi khai mac  cuc hp Dai  lii d6ng 

c6 dOng hoãc tnróc khi cuc hop dircrc tnêu tap la'. 
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Diêu 16. Thay dôi ciic quyn cüa cô dông 

1. Ciic quyt dinh cua E)ai hôi dng c dông v vic thay dôi hoàc hay bO các quyãn dàc biêt gàn 
lin viii môt hay môt viii loai cô ph.n s clii dircc thông qua khi có sir nht fri bthig van bàn 
ciia nhfrng ngithi nm gi it iiht 65% c ph.n ph thông tham dr hop. dong thin dircrc c 
dông nin gii It nhit 65% quyn biu quyt ciia eô phn loai do dã duccc phát hành biêu quyt 
thông qua. 

2. Vic to chfrc môt cuc hop nhir trén clii có gui tr khi có ti thiu liai c dông hoc d?i  din 
duçic iiy quyn ciia h) vii cáo c 1ông nay nm gilr ti thiu mt phn ba gii trj mnh giá ciia 
các CO phn loai 46 dii phát hiinh tham dir. Trong tnthng hccp khOng có dii sO dai  biu nlnr nêu 
trên thI së tt churc hp li trong vông ba nnrth (30) ngiiy san do vii nhiing ngithi nãm gui cô 
ph.n thuôc loai do (không phti thuôc viio s hrang ngithi vii s cO phn) có mat tnrc tip hoãc 
thông qua dai diên dircic iiy quyn du duac coi là dii so hiring dai  biéu yêu cu. Tai các cuic 
hop riêng biêt iieu trén, nhing ngithi nm gii c phn thuôc loai do có mat trtrc tip hoãc qua 
ngithi dai diên du có the yen cu bO phiu kin Va mi ngirth khi bO phiu kin du có m(t là 
pbiu cho mi c ph.n sO him thuc loai do. 

3. ThU tuc tin hãnh các cuôc hp riêng biêt nhix vy dircic thuc hiên theo các quy dinh chung cho 
các cuc hop thông thrOng. 

4. Trir khi các diu khoàn phiit huiinh c ph.n quy dinli khic, cic quyn däc biét gn lin viii các 
loai c phin có quyn mi diii sê không hi thay dôi khi Cong ty phát hành them các cô phãn 
ciIng loai. 

Diêu 17. Triu tap Di hi ding Co dông, chumg tnnh hçp, vii thông báo hçp Di hôi dOng cO 
dông 

1. Hôi dOng quiin fri t chic triêu tap và lira chon dia diem phi hcrp cho cáo cuôc hop Dai  hi 
dng cô dOng thirOng niên hoc Dai  hi dng c dông bt thuOng theo cic quy djnh t?i  Diêu 
13 cia Diêu lê nay. 

2. NguOi triêu tap Da hôi dng c doug phãi thuc hiên nhirng nhiêm vkl  san day: 

a. Chu.n bj danh sách cáo c dông dii diu kien  tharn gia vii biêu quyt tai dai  hôi trong vOng 
ba mirth (30) ngày triric ngiiy bt dn ti&i hinh Dai hôi dng cO dông; chircrng trInh hop, 
vii các tai lieu theo quy djnh pint hcip viii lut phip và các quy djnh ciia Cong ty; 

b. Xic diith thin gian vii d4a  dim tè, chic d?i  hi; 

c. Thông báo và gui thông báo hop Dai lui dng c dông cho tt ci các cO dông cO quyn di,r 
hop. 
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3. Thông báo hop D?i hi dng c dông phãi bao gm các thông tin v thin gian Va dia diem hop, 
chixctng truth hop và các thông tin lien quan v các v.n d së dLrcc thão lun và biéu quyt tai 
dai hi. Dii vói các Co clông dã thrc hin vic liru k' c p1iiu, thông báo hcp D?i  hi dng CO 

dOng có th dircc gui dn t chüc liru ks', dng thin cong b trên phirong tin thông tin cüa Si 
Giao djch Chithg khoánl Trung tam Giao djch Clifrng khoán, trên website cüa Cong Iy, mt (1) 
th báo trnng ucing hoäc môt (1) t báo dia phucrng ncii Cong ty dóng tru so chlnh. D& yin các 
cô dông chua thc hién viéc urn k c phiu, thông báo hop Dai hôi dOng c dong có the duçic 
gin cho c dông bng cách chuyôn tan tay hoãc gin qua biru din bang phucing tliüc bào dam 
tin dia chi dä dang k cüa c doug, hoàc tin dia clii do c dông do cung cp d phuc vu viôc 
gUi thông tin. Trong tnrccng hcip CO dOng d thông báo cho COng ty bng van ban v sê fax 
hoac dja chi thu din tfr, thông báo hop  Di hi dng c dOng có th thrqc gin tin s fax hoOc 
dia clii thu din tr do. Trong tnthng hcip c dông là ngithi lam vic trong Cong ty, thông báo 
có th ding trong phong bi dan kin gin tn tay h9 tai  ncri lain vic. Thông báo hop Di hi 
dng c clOng phai ducic gin tnrOc It nh.t muin 1am (15) ngày truOc ngày hçp f)?i hOi dng CO 

dông, (tinh tlr ngày ma thông báo ducc gin hoc chuyén di rnt cách hgp l, ducic trá cuOc phi 
hoc dircic bO vào hOrn tInt). Trong tnrông hcip COng ty CO website, thông báo hop D?i hi 
dng c dông së ducic cOng bi trên website cüa Cong ty dng thin vdi vic gin thông báo cho 
các cO dOng. 

4. Co doug hoàc nhóm cô dOng thwc d cp tai  Khoàn 4 Diu 11 cüa Diu l nay có quyn d 
xu.t các v.n d dna vào chnccng trinh hop Dai hôi dng c6 dông. D xu.t phài ducic lam b.ng 
van bàn và phâi dircic gin cho Cong ty it nht ba (03) ngày lam vic truâc ngây khai mac Di 
lii dng c dOng. D xut phai bao gm h9 và ten cO dông, s hrcmg và loai cô ph.n ngithi dO 
nm gin, Va ni dung d nghj dna vào chuong trmnh hop. 

5. Ngiriri triêu tap hop Dai hôi dông c dOng CO quyn lit chi nhiing d xu.t liOn quan dn 
Khoãn 4 cüa Diu 17 cüa Diu lé nay trong các trircing hçp sau: 

a. D xut thrçic gin dn không dàng thin han  hoc không dO, không dOng nOi  dung; 

b. Vào thin dim d xu.t, c dông hoc rihóm c dông không cO dii It nht 5% co ph.n ph 
thông trong thin gian lien ti,ic It nht san (06) tháng; 

c. V.n d d xut không thuôc pharn vi thñm quyn cOa Dai hôi dOng c dông bàn bac  Va 
thông qua. 

6. Hôi dng quán fri phãi chuu bi dir thão nghj quyt cho tirng vii d trong chucnig trInh hop. 

7. Trong tnthng hccp tt cã c dông di din 100% s cô phn có quyn biu quyt tic tip tham 

dir hoc thông qua dai  din duçcc iiy quyn tai Dai lii dng Co dOng, nhiing quyt djnh duçcc 
Di hi d*ng cô doug nht in thông qua du dtrçic coi là 1iop l kê cá trong tnthng lip vic 
triêu tap D?i  hi dng Co dOug không theo dOng thu tile hoac ni dung biêu quyát không có 
trong chuccng trinh. 
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Diu 18. Các diêu kiên tién hành hçp Dai hi dông cô dông 

1. Dai  hi dEng c doug duçic ti&i hành khi cO s cô doug du hop di din trên 50% cO phn có 
quyàn biéu quyk 

2. Trong tnthng hcTp không cé dii s hang thu biéu can thit trong vông ba mucu (30) phit ké tir 
thai dim n hn1i khai mac d?i hOi, ngithi triu tp hçp hiiy cuic hop. Cuc hop Dai hOi  dong 
c dong phâi ducic triêu tap lai  trong vông ba mircri (30) ngày k tit ngày d djnh t chiic D?i 
hoi dng C6 doug ln thfr nhk Cuc hop Dai hi d6ng c6 dOng triêu tap ln thfr hai chi dirac 
ti6n hành khi có thành viên tham dir là cac c6 dông và nhinig dai dién thrqc uy quy&i dir hop 
diii di&i cho it nhât 33% tong c6 phãn có quyn biéu quy&. Trong tnthng hçip nay Dai hôi 
dircic coi là hccp lé va có quy&i quy& dinli tht cii các vn d ma Dai hôi d6ng c6 doug lan thu 
nht cO the phé chuãn. 

3. Trong trithng hcip d?i  hôi ln thu hai không duçic tin hành do không có dii s6 d?i biu can 
th16t trong vOng ha mimi (30) philt k tfr thri dim n djnh khai mac dai hi, cuc hop  Dai hi 
d6ng c6 dông ln thfr ba cO th duçic triu tap trong vOng hal mimi ngày k tir ngày dir tnh  
tin hành d?i hOi l.n hal, va trong trithng hçfp nay dl hi dircfc ti&i hành không phii thuc vào 
s6 lircing c6 ctông hay dai  din dircc iiy quyn tham dir  và t 1 c6 phán có quyàn biéu quyét 
ciia ho.  Trong tnthng hccp nay Dal  hi ducc coi là hcrp lê và cO quyn quyt dinh tt cii các vn 
d ma Dai  hôi d6ng c6 dông ]n thu nht có th phé chum. 

4. Theo d nghi ciia Cliii toa, Dai hôi d6ng C6 dông có quyn thay d61 chuong truth hop dâ dirac 
gin kern theo thông báo mOn hop hcip thiic. 

Diu 19. The thfrc tin hInh hop và biêu quyh ti Dai hi dng cO doug 

1. Vào ngày tO chiic Dai  hi d6ng C6 dong, Cong ty phãi thrc hin thu tiic  diing k c6 dông va 
phiii thirc hiên vik dàng k cho dn kbi các c6 dOng có quyn dir hop  có mAt dang k hk 

2. Khi ti6n hành dang k cô dông, Cong ty s cp cho tiing c6 dông hoAc dai di dirac iiy quyn 
có quyn biu quyt môt the biu quy&, trôn do cO ghi s6 dàng k, ho và ten ciia c6 dông, ho 
và ten dai di dime Uy quy&i và s6 phiu biM quy& cila C6 dOng dO. Kbi tin hành bi&i quy& 
ti dai  hi, sé, the ung h nghj quyét dtrccc thu tnthc, s6 the phãn d6i nghi quyt dircic thu sau, 
cu6i ciing dém tOng s6 phiu tin thành hay phiin d6i dé quy& dinh. Tong s6 phiêu iing hO, 
phiin d6i tiing vn d hoac  bO phiu tr&ig, s dtrcic Cliii toa thông biio ngay sau khi tin hành 
biu quy& vn d do. Dai hoi së ur chon trong s6 dal biu nhixng ngithi chin trách nhiêm kim 
phi6u hoAc giám sat kiêm phlu và nu dai hOi  không chon thI Chii toa sê chçn nhitng ngucn 
do. s6 thành viên ciia ban kiém phi&i khOng qua ba (3) nguOni. 

3. C6  doug dn d Dai hôi d6ug C6  dOug muon có quyn ding k ngay và sau do có quyn tham 
gia va biu quyt ngay tai dai hOi.  Chii toa khOng có nghia vu dfrng dai hôi do cho c6 doug dn 
muOn dang k va hiu lrc ciia các dot biu quy& dã ti&i hành tn.róc khi c8 dOug dn muOn 
thani dir  sê khOng hj iinh huàng. 
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4. Dal hôi dng c dông së do Chü tich Hôi dng quan fri chü tn. Phó Chü tich Hôi dông quail tr 
cO th thay th Chü tich khi can. N&i Ca Chñ tich và Phó Chü tjch Hi d&ig quãn fr  du không 
th lam thu toa, cáo thành viên cüa Hôi dng quàn fri có mt sè chi dinh mt ngthi trong so ho 
diu khiên d Dai hOi dong cô ctông Mu ra hü ta trong s nhfrng ngtthi d? hop. (là tjch, 
Phó Chü tjch hoc Chü tça duccc Di hi dong c dông Mu ra chi dinh mt tiur k dé 1p biôn 
bàn dai hôi. Triring hcp bAu Chü toa, ten Chü toa duoc d cü và s phiu bâu cho Chà toa 
phãi duac cong b& 

5. Quy& dinh cüa Chü toa v trInh ttr, thu tue hoãc các str kin phát sinh ngoãi chirong trInh cüa 
Dai hôi d&ig cô dong së mang tInh phàn quyt cao nh.t. 

6. Chü to? Dai hi dông cô doug có the hoãn hop dai hi ngay ca trong trithng hcip dä có dü s 
dai biêu cn thit dn môt that diem khác và tai môt dia dim do chü to? quyt dinh ma khOng 
c.n ly ki&i cüa dai hOi n&i nhán tMy rng (a) các thành viên tham du khOng th có ch 
ngi thun tin & dia dim t chirc dai  hi, (b) hành vi cüa nhitng ngir&i cO mt lam m.t trltt tr 
hoc có khâ nãng lam mt trt tr ctia cuc hop  hoc (c) sir tn hoãn là can thièt d các cong 
vic cña dai hOi ducic tin hành mt each hçip 1. Ngoâi ra, Chü toa dai  hi Co th hoàn dai  hi 
khi có sir  nMt trI hoäc yen cu cila Dai hOi d&ig c dông dA có dü s hrcing din  biu  dir hop 
cn tbiêt. Thii gian hoãn t& da khong qua ba (3) ngày k tà ngày d dinh khai  mac  di  h3i. 
Di hôi hop  li së chi xem xét các cong vic lê ra da 4mrc giãi quyt hqp pháp tai d?i hi bj fri 
hoân trithc do. 

7. Trong tnr&ng hcip chü toa hoân hoàc tam dirng Dai hôi dong c dông trái vOi .quy djnh tai 
Khoàu 6, Diu nay, Dai hôi dàug cô dOug Mu môt ngithi khác trong s nhftng thành viéu tham 
d d thay th chü toa  diu hành cuOc  hop cho den lác kt thüc vã hiu lrc các biu quyêt tai 
cuôc hop dO khOng bi ành huang. 

8. Chu toa cüa dai hôi va Thir k dai hôi có th tin hành các hoat dng ma ho thy cn thi& d 
diu khin Dai hôi dong c doug môt cách hcrp I và cO hat tin; hoàc dê dai  hôi phãn ánh dtrcic 
mong muon cüa da s tham dir. 

9. Chu tich Hi dông quãn hi cO th yêu cu các c dông hoc di din dtnic ày quyn thani dir 
D?i h(i ding c6 dông chju sir  kiérn tra hoc các bin pháp an niinh ma Hii d&ig quân trj cho là 
thich hcip. Trong tnthng hcrp có c doug hoàc di din dime ày qnyn khong chiu tuân thà 
nhfrng quy tinh v kiêm tra hoac  cac bin pháp an ninh nOi trên, Hôi doug quãn hi san khi 
xem xë.t môt cách cn trong cO th tin ch& hoãc true xut4t c dong hoc dai  din nOi trén ra 
khOi D?i  hi. 

10. Hi dMg quàn ti-i, san khi dAxem xét mOt  each cn trcrng, có th ti&i hành các bin pháp thrcic 
Hi dng quãn tij cho là thich hcip d: 

a. Diêu chinh s ngu&i có mt tai  dia dim chinh hp Dai hi dng Co dông; 

b. Bão dam an toãn cho moi ngithi có mAt tai dia dim dO; 
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c. Tao  diu kiên cho c doug tham dir (1ioc tip tiic tham dir) dai h5i. 

Hôi dng quãn ti-i có toàn quy.n thay dôi nhing bin pháp néu ti-on và áp dung  tt cã các bin 
pháp nu HOi  dng quãn trj thy c.n thit. Các bin pháp áp d,ing có the là cp giy vào cüa 
hoc sü dung nhfrng huh th(rc lra chçn khác. 

11. Trong trithng hcp tai Dai hôi dng Co dông có áp dung các biên pháp nói trOn, Hôi dOng quãii 
tn khi xác dinh dia diem dai hôi cO the: 

a. Thông báo rng d?i  hi sO duqc tin hànli tai  dja diem ghi trong thông báo và chü toa dai 
hôi sO có mat tai do ("Dia diem chInh cUa dai  hi"); 

b. Bô tn, tO chüc d nhlhig Co doug hoãc dai diOn ducic uy quyn không dir hop dmc theo 
Diu khoan nay hoäc nhfrng ngthi muOn tham gia a dia diem khác vOi Oja diem chiiih cüa 
d?i hôi có th dong thri tharn dir dai hôi; 

c. Trong tnrrng hcip nay, moi c dOng sO chroc coi là tham gia din hôi ô dja diem chinh cila 
dai hôi. Thông báo v viêc to chüc dai hôi khOng cn nOn chi tit nhüng biên pháp tO chüc 
theo Biu khoàn nay. 

12. Hang nám Cong ty phãi tO chüc Dai  hôi dng CO dông it nhât môt (1) 1n. Dai  hôi dng Co 
dOng thithng mOn không duccc tO chüc drrcci hinh thüc ly ' kin b.ng van bàn. 

Diêu 20. Thông qua quyt djnh cüa Di hi dông cô doug 

1. Trir tnthng hcip quy dinh tai Klioãn 2 cda Diir nay, the quyt dinh cila Dai hOi dng Co dông 
sO drrcic thông qua khi nhn dirçic t' l chp thun trên 50% trong tng s phi&i biu quyt cüa 

cac c dOng cO mat tr?c tip hoc thông qua dai  din dirccc üy quyén có mt tai Dai hi dng 
c dOng và tham gia biêu quyk 

2. Các qnyOt dinh cUa Dai hôi dng Co dông lien quan den vic sfra dôi và bô sung ThOu 1, loai 

CO phiu va s hrcing Co phiu thrçc chào bàn, vic to chrc lai  và giãi the COng ty, giao djch 

du tir hoãc bàn tài san Cong ty hoäc clii nhánh có giá fri lit 35% trô iOn tong giá 1  tài san cüa 
COng ty tInh theo báo cáo tài chinh kr gn nlit ducic kim toàn sO chi drrcic thông qua khi 
nhàn diroc t lé chp thuàn It nh.t là 65 % trong tOng s phiu biêu quyét cüa các cO dông có 

mat tri,rc tip hoc thông qua dai  din duqc üy quyn có mt tai  Dai hi dng cO doug và tham 

gia biOu quyOt. 

Diu 21. Thãm quyn và the thirc 1y kiên Co dông bng van bàn dê thông qua quyêt djnh 
cüa Di hi dng cô doug 

Tliárn quyn 'a th thüc ly kin cO doug b.ng van ban & thông qua quyt dnh cüa Di hi dng 

cô dOng dncrc thirc hen theo quy dtnh  san dày: 
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I. Hi dng quàn trl có quyn lAy 37 kin c dOng bAng van bàn d thông qua quyt dinh  cüa  Dai 
hôi dng co dông bAt cfr Inc nào nAn xét thAy cAn thit vi li Ich cüa Cong ty. 

2. Hôi dAng quãn trj phái chunn b phiêu lAy 37 ki&i, dr tháo quyt dnh cüa Dai  hi dAng cô dông 
và các tài lieu giâi trinli dir tliào quyt dlllh. PhiAn lAy 37 kiAn kern theo dir tháo quyAt dinh và 
tài lieu giâi trInh phài dtrcic gri bAng phirong thfrc bâo darn dAn duccc da clii thithng trá 1ioc 
dla chi trii si chinh cila tthig cA dông It nhAt 15 ngày tnthc ngày hAt han  nhn phiAu 37 kiAn. 

3. PhiAu lAy 37 hAn phai co các nôi dung chü yAu sau day: 

a. Ten, dia clii tm sO chlnh, sA và ngày cAp GiAy chirng nhn cThng k37 kinh doanh, noi dang 
k'7 kinh doanh cüa Cong ty; 

b. Muc dich lAy 37 kiAn; 

c. HQ, ten, dia chi thi.thng trü, quAc tjch, sA GiAy chüng rninh nhãn dan, Ho chiAu hoãc chüng 
thirc cá nhàn hop pháp khác ella cA dông là cá nhán; ten, dia clii thi.thng tnl, quAc tch, sA 
quyAt dinli thành lap liok si dang k37 kiith doanh ella c dOng hoác dai diên theo lly quyAn 
ella ci dông là to chOc; s hrcrng c phãn dUa tirng loai và s phiAu biêu quyAt dlla cô dông; 

d. VAn dA cAn lAy 37 klAn dA thông qua quyAt diiili; 

e. Phucing an biAu quyAt bao gm tan thành, khong tan thành và không có 37 kiAn; 

f. ThOi han phäi gui vA Cong ty phiAu lAy 37 kiAn cia &rcc trã lOi; 

g. HQ, ten, chit k37 dlla Chll tjch Hi dAng quan trj và ngithi d?i  din theo pháp lut dlla Cong 
ty. 

4. PhiAu lAy 37 kiAn cia duc trá 101 phai CO chIt k37 dlla cO dông là cá nhán, dlla ngum dai  diên theo 
Ity quyAn hoãc ngi.thi dai diên theo pháp luât dlla cA dOng là to chi'rc. 

PhiAu lAy 37 kiAn gin vA COng ty phãi duoc dung trong phong bI dan kin và không ai ducic 
quyAn mO trithc khi kiêrn phiAu. Các phiAu lAy 37 kiAn gini vA Cong ty sau thOi h cia xác djnh 
tai nôi dung phiAu lAy 37 kiAn hoac cia b mO ciAn khOng hop l. 

5. Hôi d&ig quàn tn kiéni phiAu và lap biên bàn kiêrn phiAu duOi sir chinng kiAn dlla Ban kiêrn 
soát hoãc dlla cô dOng khOng nAin gilt chine vu quán 137 Cong ty. Biên bàn kiêrn phiAu phài có 
cáo nOi  dung chit yAu sau dày: 

a. Ten, cia chi tru s chInh, sA và ngày cAp GiAy clung ithê1n dang k37 kinh doanh, noi dang 
k37 kinh doanh; 

b. Mic dich và các vAn dA cAn lAy 37 kiAn dA thông qua quyAt dinh; 
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c. S c dông vói tong s phiu biu quyt ilà tham gia biM quy&, trong do phán biêt s 
phiu biM quyát hçrp le va s6 biêu quy& không hçp lé, kern theo phu luc clanh sách c 
dOng thanii gia biêu quyt; 

d. Tong s phi&i tan thành không tan tliành và không có kiM di vci tfrng vM d; 

e. Các quyt djnh dà dirçic thông qua; 

£ HQ, ten, chfr k cüa Chü tjch Hôi dMg quãn fri. ngrnn dai diên theo phàp luât cüa Cong ty 
và cüa ngithi giám sat kim phiu. 

Các thành vien Hôi ctMg quàn tn va ngthi giám sat kiêm phiM phai lien dm chiu trách nhiêm 
v tInh trung thuc, chinh xác cüa biên bàn ki&n phiM; lion dcn ch4u trách nlii&n v các thi& 
hai phát sinh tr các quyét dinh dirac thông qua do kiêm phiu không thing thuc, không chinh 
xac. 

6. BiOn bàn k& qua kim pluM phài ducic gth dn cac c dông trong vông muôi 1am (15) ngày, 
k ti'i ngày ket thác kim phiOu 

7. PhiM ly kiM cia durcic trâ liii, biên bàn kim phiu, toàn van nglu quyt ciA duac thông qua 
va tài lieu có liOn quan gtri kOm theo phiu ly kiM du phãi thrçic hni gift tai tru sâ chinh 
ciia Cong ty. 

8. Nghj quyt, quy& dinh cüa Dai hôi dông c dOng theo hmnh thüc ly 'r kiM bng van bàn duroc 
thông qua nM thrcyc s c dông dai din IrOn 50% thng s phiM bi&i quyt cüa tt câ c dông 
có quyàn biM quy& chap thuân. Nghj quyt, quyt djiih duçrc thông qua theo hmnh thüc ly 
kiM c dông bang van bàn cO giA tn nhtr ngh4 quyt, quy& 4mb ducic thông qua tai cuôc hop 
Dai hi d&ig Co dông. 

DiM 22. Biên ban hçp Di hi doug cô dông 

1. BiOn bàn Dai  hôi dMg c dông duac coi là bang chug xác thc v nhitng cong vic cia duc,c 
tiM hành tai Da hôi dong c dông trir khi co kiM phãn di v nôi dung biên bàn thrcic duxa ra 
theo thing thu tuc quy drnh trong vOng rnithi (10) ngày k tir khi gut biên bàn. BiOn bàn phãi 
thrçic 1p bang ti&ig Vit, có chft k xác nhãn cüa Cliii toa dai hôi và Thu k'. 

2. Cong ty tt chiic urn trir và Cong b biOn bàn cuc hQp Dai  hi dMg c dông trOn trang thông 
tin den tCr ciia COng ty trong thii han hai mirth bn (24) gii hoc gfti cho tt cá các c dông 
trong vOng mirth lam (15) ngày k tft ngAy két thiic cuOc  hçp. Các bàn ghi chép, biOn bàn, sO 
chit k' ciia các cô dong dr hQp và van bàn iiy quyn tham di,r phãi duccc km gift tai trii s& 
chinh cila Cong ty. 
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Biêu 23. Yêu cu hüy bô quyêt dinh cüa Dai hi dông Co dông 

Trong then han chin mimi (90) ngày, k tfr ngày nhin dirçic biên bàn hop Dai hOi d&ig c dông 
hoãc bién bàn kt qua kim phiOu ly kin c dông bng vàu bàn, thành viên Hôi d&ig quãn tn, 
Kim soát viên, T8ng giám dc, hoäc nhóm ci dông quy dinh tai Khoãn 4 Diu 11 Diu lê nay có 
quyàn yen cu Toà an hoäc Trong tài xem xét, lily bô quy& djith dlla Di hi dIng c doug trong 
các trithng hçip sau day: 

1. Ti-Inh ttr va thu tuc tniêu tap hop Di hi dng c4 dông không thrc hin dllng theo quy ttlnh dlla 
pháp mat va DiM l Cong ty; 

2. Trmnh tir, thu tuc ra quy& dinli và nôi dung nghi quyt, quy& dinh vi pham pháp mat hoäc DiM 
léCôngty. 

CHIf€NG VII. 11(11 BONG QUAN TR! 

Biêu 24. Thành phn Va nhim kSr  ella thành viên Hi dông quãn tij 

1. S hrccng thànli viên Hi dng quãn tn It nht là näm (5) ngithi và nhiM nht là mithi mt (11) 
ngithi. Di hOi  d&ig c dông sê quyt djnh s luxing thành viên HOi dMg quàn trj ella tlrng 
nhim k. Nhim k' ella Hi doug quân tij là näm (5) näm. Nhim k' ella thành vién HOi  dMg 
quãn tn không qua nàm (5) näm; thành viên Hôi dMg quàn fri có th dime bM liii vOi s 
nhim ki khOng han ch. T&ig s thãnh viên Hi d&ig quan tn d)c 1p không diM hành phái 
chim It nht môt phn ba (1/3) tOng s thãnh viên HOi  d&ig quàn tr4. 

2. Các c6 dông nm gifr c phn ph thông trong th?yi h?n  lien tic It nht san (06) thãng Co quyM 
gOp s quyM biM quyt d d cü các 1mg viên Hi d&ig quãn fri.  C doug hoac  nhOm c dOug 
n&n giii tü 5% d&i dithi 10% tong s c phM có quyn biM quy& dircyc d cü môt (01)1mg 
viên; tIn 10% d&i dirlli 30% duc,c d cli hai (02) iimg yen; tIn 30% dn dirlii 50% dimc d cuba 
(03)1mg viên; tIn 50% dn dithi 65% dimc d dr bM (04) 1mg viên và n&i tin 65% tth len dirctc 
d cli dll si 1mg viên. 

3. Trong trtthng hçsp s lircing các 1mg viôn Hi doug quãn frj thông qua d cli và 1mg cfr vM 
không dli s luccng cM tbit, Hi 4Mg quàn tn dirccng nhim cO th d cli them 1mg viên. Vic 
Hôi dMg quàn fri ducing nhiêm d cli 1mg viôn Hi 4Mg quãn fri phãi ducic cong b rO rang 
và phãi duçic Dai hOi 4Mg c dông thông qua tnrOc khi tiM hành d cli. 

4. Thãnh vién Hôi 4Mg quan tn s không cOn tin each thành viên Hôi 4Mg quàn fri trong tnthng 
hcp 

a. Thãnh viên dO không dll tin each lam thành viên HOi dOng quãn tij theo quy 4mb ella Lust 
Doanh nghiép hoAc hi luát pháp cm không thrccc lam thânh vién Hi dMg quan tn; 
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b. Thành viên do CO dun xin tr chic bng van bàn gui dn tm sO chinli cüa COng ty; 

c. Thành viàn dO bi han ch, bi mt nãng hrc hành vi dan str; 

d. Thành viên dO vng mat không tharn du các cuôc hop cUa Hôi dng quãn fri lien tue trong 
vOng sáu (06) thãng, và trong tlthi gian nay Hôi dng quàn fri không cho phép thành viên 
do yAng mat và cia phán quyt rAng chfrc vu cüa ngnr&i nay bi bO tr&ig; 

e. Thành viên do bj each chüc thành viên Hôi dOng quàn tn theo quyét cmli cUa f)ai hôi clng 
cô dOng. 

5. Vic b nhiêm các thành viên Hôi dng quàn tij phái durçyc thông báo theo các quy diili cüa 
pháp luilt ye chfrng khoán và thj trithng chfrng khoán. 

6. Thành viên Hôi dng quàn fri không nhAt thit phài là ngithi nAm gnl c phân cüa Cong ty. 

Diêu 25. Quyn hn Va nghia vu cüa Hi dông quän trl 

1. Hoat dông kinh doanh và các cOng vic eüa COng ty phài chiu su quàn l hoãc chi dao thrc 
hiên cüa Hôi dng quàn tn. Hi dông quãn trj là cc, quan có dy dii quyn h?n  dê thrc hin tat 
cá các quyAn nhán danh Cong ty, tri'r nhiing thAm quyAn thuc v Dai  lii dông c dông. 

2. Quyn và nghia viii ciia Hôi clng quàii tn do luât pháp, Diu l, các quy die nôi bô cua Cong 
ty và quyt dinh eda Dai hôi dông cô dông quy cmii. Cu th& Hi dng quán trj có nhiing 
quyn han và nghia vij sau: 

a. Quyt djnh chin hrccc, k hoach phát trién trung han, k Inoach san xuAt kinh doanli và 
ngãn sách hang nãm cüa Cong ty; 

b. Xác diinh các muc tiêu hoat dông frên co so các muc tiêu chin linac dâ durcic Dai hi dng 
c dông thông qua; 

c. Bô nhiêm va mi&i nhiêm Tng giárn dc, ngnrM diAn hành doanh nghiêp khác cüa Cong ty 
và quyt dmli niüe hrccng ciia ho; 

d. Quyt cmli c cAn to chi'rc, quy chê quàn l nôi b Cong ty; 

e. Giãi quyt cáe khiu nai cila Cong ty di vOi can b quàn l cüng nhu quyt ctinh hra chQn 
dai diên cüa Cong ty d giãi quyt các vAn d lien quan tOi các thu tue pháp l' cli&ig lai 
can bô quail l do; 

f. D xuAt các loai c phiu cO th phát hành và t&ig si Co phiAu phát hành theo tfrng loai; 
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g. D xut vic phát hãnh trái phi&i chuyn di thãnh cô phiu và các chüng quyên cho phép 
ngirEii sO hUu mua Co phiu theo mlrc giá dinh tnthc; 

h. Quyt diiih chào ban cô phn mOi trong pharn vi si CO phn chroc quyn chào ban cüa tirng 
loai, quyt dinh giá chào ban và thri dirn chào ban cO phiu, trái pliiêu chuyén dôi và các 
chlrng khoán chuyên dôi; 

i. Quyt diinh viêc phát hành trái phiu và huy clông them von theo hmnh thlrc khác; 

j. Bô nhiêm, min nhiém, cách chlrc TOng giám dc hay can bô quan 1 hoãc ngrOi dai diên 
cüa Cong ty khi Hôi &ng quãn tn cho rng do là vi lçri Ich ti cao cüa Cong ty. Vic bai 
nhiêm noi trén không throc trai vOi các quyn theo hcip dng cüa nhung ng&ri bj bâi nhiêm 
(nu có); 

k. Cu nguOi dai di@i theo üy quyn thirc hin quyn sO hthi CO ph.n hoãc phn vOn gop 0 
Cong ty kliác; quyt djnh rnlrc thu lao và kn ich khác cüa nhfrng ngirOi do; 

1. D xut mlrc c tüc hang nàm và xác dinh müc CO tlrc tam thOi; quyêt dinh vic tarn 1mg 
cô tlrc, t' l tam 1mg c tüc, thOi diem t?m  1mg c tmrc; t chlrc vic chi trã c tlrc; 

m. Dê xuât vic tái co câu hoãc giãi the Cong ty; 

n. Quyt dinh giat pháp phát tniên thj tnthng, tip thi và cong ngh; 

o. Thông qua hcp dng mua, ban, vay, cho vay va hçip dng khác có giá fri bang hoäc iOn 
hcin 35% tong giá tnj tài san dirccc ghi trong báo cáo tài chInli g.n nlit cüa Cong ty, trlr hcrp 
dng và giao dich quy dinh phái droc Dai hi dng c dông clip thuán theo quy dinh cüa 
pháp 1uât. 

p. Trhth báo cáo tài chinh näm dã duoc kiém toán, báo cáo quán tn COng ty len Dai hôi dng 
cO dOng; 

q. Báo cáo Dai lii dng cô dOng vic Hôi dng quân tnt bO nhiin Tong giám dEic; 

r. Duyt chuong trmnh, nôi dung tài lieu phic vii h9p Dai hOi dong cô dông, triu tp h9p Dai 
hi dng c dOng hoc My ' ki&i d Di hi dng c dông thông qua quyt djnh. 

3. Nhfrng vn d san day phài duqc Hi dOng quãn trj piré chuan: 

a. Thãnh lap clii nhánh hoc các van phOng dai  din cáa COng ty; 

b. Thành lap các cong ty con cüa Cong ty; gop vn, mua cô phan cOa doanh nghiêp khác; 
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c. Trong pham vi quyn han cUa Hôi dng quàn fri theo quy djnh ci1a pháp luât và Diu lé 
Cong ty, Hôi dng quán fri tuy trng th?i di&n quyét djnh vic thrc hin, süa d6i và hüy bO 
các hcip dng km cila COng ty (bao g&n các hctp dng mua, ban, sat nhp, thâu torn Cong 
ly và lien doanh); 

d. Chi djnh và bai nhirn nhirng ngrthi &rcrc Cong ty üy nhim là dai  din thuoiig mai  vâ Luãt 
sirciXaCôngty; 

e. Vic vay nçi và vic thirc hiên các khoãn th chip, báo dam, bão lãnh và b& tiurong cUa 
Cong ty; 

f. Các khoãn du tir không nm trong k hoach kinh doanh và ngãn sách vrat qua nàm miroi 
(50) t' dng Viét Nam; 

g. Viéc mua hoc ban c phân cüa nhung cong ty khác duçic thành lap ó Viêt Narn hay nuic 
ngoài; 

h. Viêc (linh gia các tai san gOp vào COng ty khong phái bng tin lien quan dn viéc phát 
hành c phiu hoãc trái phiu cüa COng ty, bao gm yang, quyn sir dung dat, quyn s& 
hiiu fri tue,  cOng ngh và bI quy& cOng ngh; 

i. Viéc Cong ty mua hoAc thu hi không qua 10% rn& lo?i c6 ph.n; 

j. Các vn d kinh doanli hoãc giao dick ma Hôi doug quán fri quyt (1mb can phãi có sir 
clip thun trong pham vi quyn lien và trách uhim cña mmnh, dc bit là các hcfp dMg 
giia Cong ty và nhung ngucn duqc quy dinh tai Khoãn 1 Diu 120 cüa Luât Doanh nghip 
von giá tn nhO han 20% tong giá fri tài san cüa COng ty diroc ghi trong báo cáo tâi chinh dã 
drrçrc kim toán gn nht; 

k. Quyt dinh müc giá mua hoAc thu hi c phân cüa Cong ty. 

4. Hi d&ig quãn fri phài báo cáo Diii hôi dng c dong v hoat dông cüa mInh, cu th là v vic 
giám sat cüa Hi dng quàn In di vôi Tong giám dc và nhng can b quãn l khác trong 
nàm tài chinh. Trong tnthng hqp Hi dng qun In khOng Irinh báo cáo cho Dai hôi d&ig cO 
dông, baa cáo tài chinh hang nàrn cüa COng ty sè bj coi là khOng có giá fri. 

5. Trfr khi lut pháp va Diu l quy djnh khác, H,i d&ig quãn fri có thô ban hành các quy djnh 
cho phép các can b quan l' và nhân vién 4 dtrOi dai  din xir l cong vic thay rnt cho 
COng ty. 

6. Thãnh viên HOi  dng quãu fri (không tInh cac di din drrcic üy quyn thay th) ducic nhn thu 
lao cho cOng vic cüa rnInh vOi ttr cách là thành viên Hi dng quãn trj. Tng müc thu lao cho 
Hi d&ig quãn tr  së do Dai hi d&ig c doug quy& djnh. Khoàn thu lao nay sè diroc chia cho 
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các thành viên Hôi dng quàn in theo thoà thuán trong Hi dông quãn inn hoãc chia du trong 
tnthng hcip không thoà thuán diroc. 

7. Tng s tin ti-a thà lao cho các thành viên Hôi dng quan tij phãi ducic ghi chi ti& trong báo 
cáo thuthng men cila Cong ty. 

8. Thành vien Hi dong quân ti-i nm gi chrc viii diài hànli (bao gm Ca chirc vi Chü tich  hoc 
Phó Chü tich),  hoc thành vién H)i d&ig quãn ti-i lam vic ti cac tiu ban cila Hi dng quãn 
tn (nu có), hoäc thuc hien nhfrng cong vic khác ma theo quan dim cüa Hôi d&ig quãn ti-i là 
nâm ngoai pharn vi iThim vi thông ththng cüa mtt thành vién Hi dng quãn trj, có th duc 
trá them tièn thu lao dithi dang  môt khoãn tin cong tron gOi theo tirng lAn, hrang, hoa hng, 
phAn tram lçii nhuãn, hoãc di.thi hInh thüc khác theo quyêt dinh cüa Hôi dIng quàn ti-i. 

9. Thành vien Hôi dông quàn ti-i cO quy&i dircic thanh toán tat cá các chi phi di lai, an, ô và các 
khoãn chi phI hccp l khác ma ho dal phãi chi trá khi thuc hiên trách nhiém thãnh viên Hôi dng 
quail fri cüa mInh, bao gm Ca CC chi phI phát sinh trong viêc tài tham dir các cuOc hop cia 
HOi dng quãn ti-i, hoc các tiu ban cia Hôi d&ig quán fri (nAn co) hoc Dai  hi dông c 
dông. 

Diu 26. Chi tich, Phó Chi tich Hi (lông quän tij 

1. Hi dAng quan ti-i së bAn tur cac thânh viên Hi dng quàn Inn mt Chi tick  và mt hoc mOt so 
Phó Chi tjch. 

2. Chi tich Hôi (long quan ti-i cO trách nhim triu tp và chi tQa Dai  hi (lAng c6 (lông va cac 
cuc hop cia Hôi (lAng quàn In, (lAng thri có nhing quyàn han  và ngha vi khác theo quy 
(huh Diu lê nay và Luât Doanh nghip. Phó Chü tich  CO CC quyn và nghia vu nhnr Chi tich 
trong tnthng hcp (lirac Chi tich  iy quyàn nhirng clii trong tniccng hcip Chi Inch (la thông baa 
cho Hôi (lông quán ti-i rAng minh YAng mt hoc phãi yAng mt vi nhftng 1 do bAt khá khãng 
hoAc mAt khã nàng thirc hin nhim vi cia mmli. Các PhO Chi tjch thay th Chu tjch trong 
ththng hcp Clii tich không th thinc hiên nhim vu cia mmnh theo vi tn cia hQ. NAn Ca Chi 
tich và cac PhO Chu tich cuing tam thni không th thuc hin nhiêm vii cia hQ, Hi (lAng quàn 
ti-i s bAn rnt ngithi trong s hQ (l thirc hin nIiim vi cia Chi tick  trong thai gian dO theo 
nguyen tAo (a s qua ban. 

3. Clii tjch Hi (lAng quãn tn dam bão vic Hi dông quãn tn gun báo cáo tai chinh hang nani, 
báo cáo hoat (lông cia Cong ty, báo cáo kim toán va báo cáo kim tra cia Hôi (lAng quàn tij 
cho các c (lông tai Dai hôi (ling c6 (lông, 

4. Trong tnthng hcip Ca Chi tich và PhO Chi tich  Hôi (lAng quãn ti-i tur chic hoc bl bài miôn, Hi 
(lAng quãn ti-i bAn ngithi thay th trong thiii hn mithi (10) ngày k tur ngày Chi tich va Phó 
clii tich tin chic hoAc bi bai nii&i. 
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5. Chu tich HDQT drnc tlnrc hiên các quyên va nliiém vu khác tbeo su phãn cong và quyêt djnh 
cüa Hôi dong quãn tn trong tmg thai kS'. 

Diu  27. Các cuôc h0p cüa  Hi dông quàn  tr 

1. Cuôc hop dan tiên cüa nhim k' llôi dng quàn tn d bu Chñ tich và ra các quy& dinh khác 
thuOc thm quyàn phài &rcic tin hành trong tlicii han bay (7) ngày lam vic, k tr ugày két 
thüc cuc hop Dai hôi d&ig c dông d bu cü Hi d&ig quãn tn nhim k do. Cuc hop nay 
do thành viên có s phiu bu cao nha.t triéu tap. Trong tnithng hp co nbi&i hn mt thành 
viên có s phiu bu cao nht và ngang nhau thi các thàrih viên dO bu ra mt ngthi trong s 
ho theo nguyen tc da s d triêu tap hop Hôi dng quân tn. 

2. Chñ tich HOi  dng quàn frj phai tniêu tap các cuôc hop Hi dng quãn fri. 1p chuang Iriith 
nghi s1r, thai gian và dja dim hp It nht bay (7) ngày tnthc ngày hop d kin. Ch tjch có th 
triu tp hp bt k' khi nào thy cn thit, nhung it nht là mi qu phãi hop  mt (1) lan. 

3. Chü tich flôi d&ig quàn fri phài tniu tp hop  Hi d&ig quãn fri b.t thithng, khOng dirçic fri 
hoãn n&i không l' do chInh dáng, khi môt trong s các di tircmg duâi day d nghi b.ng 
van bàn tnInh bay mic dich cuc hop  và các vn d cn bàn: 

a. Tong giám dc; 

b. ft nhi.t hai thành vien Hi d&ig quàn tn; 

c. ChütjchHi d&ig quántri; 

d. Tnrcrng Ban kiêm soát hoc da s thành viên Ban kim soát. 

4. Các cuôc hop Hi d&ig quãn tn nêu tai Khoãn Diu nay phãi ducic tin hânh frong thñ h?n 

mithi 1am (15) ngày sau khi cO d xut hop. Trong frumg hçp Chñ tich Hôi dông quàn fri 
không chap nhn friu tp hop  theo d nghi thI (lü tich  phai  chin  trách nhim v nhfrng thit 

h?i xãy ra di vth Cong ty; nhitng ngthi d nhj tO chüc cuc hop theo Khoãn 3 Diu nay có 

th ti,r mmnh triu tp hp HOi  dông quàn fri. Trong tnthng hcip nay, nhng ngthi có quyn 
thêu tp cuc hop së là chü tQa cuc hop  và phai tin hành các cong vic theo quy djnh cüa 
Diu lé nay d6i vói nguni có trách nhiêm tniéu tap cuc hop. 

5. Trong tnithng hçip có yen cu cüa kim toãn viên dc 1p, Chü tjch Hi dng quãn trj phâi triu 

tp hop  Hi dng quân fri d bàn v báo cáo kim toán và tInh hInh Cong ty. 

6. Các cuOc  hçp Hi dng quàn fri s ducic tin hành a dia chi dA clang k' cüa Cong ty hoac 
nhftng dja dim khác theo quy& djnh cüa Chü tjcli Hi dng quàn tij hoac  càa ngithi có quyn 

triu tap cuôc hop  vOn sr nh.t trI cüa Hôi dng quãn tri. 

31 



GVO CMC CORPORATION 
Aspire to Inspire the Digital World 

7. Thông báo hop H)i dng quãn frj phai duçc gui tnróc cho các thãnh vin Hi dng quàn ti-i It 
nh.t bay (7) ngày trithc khi th chfrc hop, các thành viên Hi dng có th tlr chi thông báo m?i1 
hop bng van bàn và vic tlr ch& nay có th Co hiu 1rc hi t& Thông báo hp Hi d&ig phãi 
dircic lam bang van bàn ting Vit (Trong tnthng hctp cn thi& co th duçic dich sang mt ngôn 
ngi rnróc ngoài ph biên) và bao gm dy dii chircmg trIxah, tim gian, dia dim hçp, kern theo 
nhfrng tai lieu can thiét v nhiing vn dê sé dircic bàn bac  và biu quyt tai cuôc hop Hôi dng 
quãn fri và các phiéu bâu cho nhftng thành viên Hôi dông không th dir hop. Thông báo mth 
hop duçic gui bang bini din, fax, dir din tk hoãc pinrcmg tin khác, nhung phai bâo dam dn 
duçic dia  chi ciia tlrng thãnh vien Hi d&ig quãn tn dtrqc dàng k tai Cong ty. 

8. Các cuôc hop ciia Hôi dng quãn fri clii hcip thiic khi có it nhât ba phu tir (3/4) s thành viôn 
Hôi dong quãn ti-i tham du inrc tip hoàc qua ngithi dal di&i thay th n&i duac da s thãnh 
viên Hôi dng quãn ti-i chAp thun. Tnithng hçrp khOng có dii s thành vién dir hop  theo quy 
inh, cuc hop  pith thrqc triu tp ln thu hai trong tim hin 7 ngày k tir ngày dir din1i hop ln 
th nhk Cuc hop  triu tp ln thin hai diwc ti&i hành nu cO han môt nina s thành viên Hôi 
d8ng quãn ti-i dv hop. 

9. Biêu quyt. 

a. Ttir quy ctjnh t?i  Khoãn 9b Diu nay, m& thành viên Hi dng quãii tn dir  hop Hi dng 
quãn tr4 sê có môt phiêu biu quyt; 

b. Thãnh viôn Hôi ding quãn ti-I không dirac biêu quy& v các liçp ding, các giao dich hoc 
d xut ma thành viôn dO hoãc ngithi lien quan tini thành viôn do cO lai ich và kn jch dO 
rnâu thun hoäc cO th mâu thun vth ku Ich ciia Cong ty. Môt thành viên Hôi dong quàn 
ti-i s không dirccc tmnh vào s hrcrng dai  biu t& thou cn thit cO mAt d có th t chic 
mt cuôc hop Hôi dng quán fri v nhUng quyt dinh ma thành viên do không có quyn 
biOu quy&; 

c. Theo quy dinh tai Khoãn 9d, DiCu 27 khi cO van dé phát sinh trong môt cuc hop ciia Hi 
dng quàn tn lien quan dn miic do lçn ich ciia thãnh viên Hôi dng quàn tn hoAc lien quan 
dn quyàn biu quyt mt thành viên ma nhfhig v.n d dO không duçic giãi quyét bang sr 
ti,r nguyen tin bô quyn biOu quyt cira thành viôn Hi 4Mg quãn tn do, nhthig van dO phát 

sinh do së dirac chuyn tth chil toa cuôc hop và phán quyt ciia chii toa lien quan d&i tat ca 

các thành viên Hôi 4Mg quãn tn khác Se cO giá ti-i là quyt djnh cui ciing, trlr tnthng hcup 

tInh chAt hoc ph2lm vi lc,i Ich ciia thành viên Hi 4Mg quãn tij lien quan china dirçic cong 

b mt each thIch dáng; 

d. Thành viên Hi dMg quãn ti-u huông icui tIn mOt  hcip 4Mg ducuc quy dinh t?i DiM 33.4a va 

33.4b ciia DiM I nay se dtrcic coi là có lcui ich dáng k trong hcTp 4Mg 46. 

10. Thãnh viên HOi  4Mg quãn trl trrc tip hoäc gián tip drcc hr&ng Icui tIn mOt  hcup 4Mg hoc 

giao dich dä diroc k kt hoAc dang dv kiM k kEt v&i Cong ty và bi& là rnInh có Icui Ich frong 
46, sC phai cong khai bàn chAt, nôi dung ciia quyM lcn 46 trong cuc hop  ma  HOi  4Mg quãn tuj 
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l.n du tién xem xét vn d k kt hccp dng hoãc giao dich nay; hoãc thành V1II nay CO the 
cOng khai diu dO tai cuoc hop du tiên cüa Hi dng quán tij dirqc to chfrc sau khi thành viên 
nay biêt rang mInli có lvi Ich 1ioc s có 1i Ich trong giao dch hoc hp dng lien quan. 

11. Hôi dOng qua.n frj thong qua các nghj quyêt và ra quyêt d!iih  vOi kin tan thàah cOa da s 
(trén 50%) thành viên Hôi dng quãn trj dir hop. Trong trithng hcip so phiêu tan thành vã phãn 
di ngang bang nhau, Ia phiu cila Chü tich  sê là Ia phiu quyt dinh. 

12. Cuôc hop cUa Hi dng quán tn có th t chüc theo hinh thüc nghi sr gifla các thành vién cOa 
1-Tôi dng quàn fri khi cac thành viên dang 0 nhfrng dia  dim khác nhau thông qua các phuong 
tin vin thông, vth diu kin mi thành vién tham gia hop du có th: 

a. Nghe timg thành viên Hôi dng quán fri khác cüng tham gia phát biéu trong cuôc hop; và 

b. Phát biu vOi tt cà cac thành vien tham dir khác môt cách dng th0i, nu rnun; 

c. Dia diem cue,c  hop ducrc to churc theo quy dinh nay là dja diem ma nhóm thãnh viên Hôi 
dng quàn tn dOng nht tap hqp lai, hoc nu không có môt nhóm nhtr vây, là dja diem cña 
Chü toa cuôc hop; 

d. Các quyt djnh di.rc thông qua frong nit cuc hop vin thông ducic t churc và tin hành 
môt cách hop thüc Se có hiu hrc ngay khi kt thüc cuc hp nhung phãi thrc khàng dnh 
lai bang các c1i k' trong biên bàn cüa tt câ thành viên H)i dng quãn tn tham dir  cuc 
hgp nay. 

13. Hôi dng quàn trj có the thông qua nghj quyt bang cách ly kián bang van bàn. Nghi quyt 
theo phirong thirc ly ' kián b.ng v5n bàn chi hcip thfrc vOi các diu kiên sau: 

a. S hrcrng thành viên tham gia cho kin bing van bàn không thp hon s hrcmg thñrih vién 
ti thiêu theo quy djnh dé titn hành hop Hôi d&ig quãn to. Co chit k cUa tt cã nhitng 
thành viên Hi dng quàn tn tham gia cho ki&i bng van bàn; và 

b. Duve da s thành viên Hôi dông quãn tn giri ' ki&i bitu quyt chap thuãn; 

c. Chü tich  Hôi dng quàn to kiêrn phiu Va lap Biên ban kiêm phiu duOi sr chimg kin cüa 
Ban kim soát hoãc TOng giám dc Cong ty. Nghj quy& theo phirong thüc My kiii bng 
van bàn cO hiêu lrc và giá tn nhir nghi quyt duvc các thành viên Hôi dng quàn fri thông 

qua tai  môt cuc hp dtrcic friu tp và t chfrc bInh thrOng. 

14. ChO tch Hôi dng quàn tnt së chuyên biên bàn hop Hôi dng quãn to cho các thành viên. Biên 
bàn do së phai dirccc xem nhi.r bng chüng xác thirc v cong vic dã dtrcf c ti&i hành frong các 
cuc hop do, trO khi cO ki&i phan di v nôi dung biCn bàn trong thOi han muiii (10) ngày ké 
tO khi chuyn di. Biên bàn hop Hi dng quàn iii dtrqc Ip bng ting Vit (Trong 1nr0ng hop 
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cin thit có th ducic dich sang môt ngôn ngii nirâc ngoai phô bin) và phai có chfr k3 cua tAt 
Ca cac thành viên HOi dng quãn tr tham du cuc hop. 

15. Hôi dng quñn ti-i có tli thãnh 1p và ày quyn hành dng cho các tiêu ban tlVc thuic. Tliành 
viên cüa tiéu ban có the grn rnt lioc iiliiu thành viên cüa Hi dng quàn trj và mOt  hoc 
nhiu thành vien ben ngoài theo quyt dinh cüa Hôi dong quan tn. Trong qua truth thirc hiàn 
quyn han throc üy thác, các tiéu ban phái twin thu các quy djnh ma Hôi dng quân ti-i d ra. 
Các quy dinh nay co the diu chinh hoàc cho phép kt nap  them nhfrng ngtthi không phái là 
thành viên Hôi dng quàn lii vào các tiêu ban nêu ti-en và cho phép nguthi do dirccc quyn biu 
quyt vói tr cách thành viên cüa tiu ban nhirng (a) pha.i dam bão s hmng thành viên ben 
ngoài It hcrn môt nüa tong s thành vién cüa tiêu ban và (b) nghj quyt cUa các tiêu ban chi có 
hiu h,rc khi có da sé thành viên tham d và biu quyt tai  phiên  hop  cüa tiu ban là thành viên 
Hôi d&ig quân fri. 

16. Các hành dông thire thi quyt djnh cUa Hi ding quàn tn, hoãc cUa tiêu ban tiVc thuc Hôi 
dng quân tn, hoäc cUa ngthi CO tur cách thành viên tiu ban Hi dng quàn tij së ducic coi là 
Co giá tr pháp l' k ca trong trong trtthng hcip vic bAu, chi d4nh  thànli viên càa tiu ban hoc 
Hôi dng quãn tnt có the có sai sot. 

17. Thành viên Hôi dông quán tnt dime coi là thani dir cuôc hop khi: (i) có mat tnrc tiêp tai cuc 
hp hoãc ày quyn cho ngithi khác dn tham du cuôc hop và (ii) k' vào biên bàn cuc 119p Hi 
dng quàn tn. Trong tnthng hcrp t chàc lAy kin bang van bàn, thành vién Hôi dng quàn ti-i 
dircic coi là tham dr cu)c hop khi gui kiAn b.ng van bàn có chit k3 cila nimnh hoc k' xác 
iihán vào biôn bàn, phi&i lAy ' kin cüa minh và gth 1a  cho T thur k Hi d&ig quàn tn. 

CHU'NG VIII. TONG GIAM DOC, CAN BO QUAN L KHAC vA THU K1' CONG TY 

Diu 28. TO chu'c bô may quän 1 

Ban diu hành COng ty có môt (1) Chü tich  Diu hành Tap cloàn, môt (1) Tang giám dc, các PhO 
Chü tich, các Giám dc chitc nàng khác (CxO) và các thành viên Ban diu hành khác trong COng ty 
thuôc thm quyn phê chu.n cula Hôi dng quail ti-i. 

Diêu 29. Can b quãn ly 

1. Theo dà nghi cüa Tong giàm dEc vâ diroc sir chAp thuân cula Hôi dng quàn ti-i, COng ty dime 
sit dung s hmng và loai can bô quãn l cAn thit hoäc phul hap vth co cAu và quy ch thAn 
hành Cong ty do Hôi d&ig quán ti-i ban hành tui tirng then diin. Can bô quãn l phâi có sr 
mAn can cAn thit d cac hoat dng và t chitc cula COng ty dat  di.rcic các nuic tiêu d i-a. 

2. Mitc hrcrng, tin thul lao, ku ich và các diu khoàn khác trong hçip dng lao dông vth Tong 
giam dc va hccp dAng vOi nhitng win bô quàn l' khác sê do Hôi dng quãn fri quyet dinh  sau 
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khi tham kháo ' kin cüa Tong giám dc phü hcp vói quy ch diéu hành cüa COng ty ye các 

vn d ithán s, tài chinh và ngãn sách. 

Diu 30. TOng giám dc 

1. Hi dng quãn tn s bO n1iim môt thànli viên trong Hôi dong quàn In hoãc môt ngithi khác 
lam Tng giáin dc và së k hcip dng quy dmh mic luccng, thu lao, lcTi Ich và các diêu khoán 
khác lien quan dn vic tuyn dung. Thông tin v müc luang, trV cp, quyn lçii cüa Tng 
giám dc phai dime báo cáo trong Dai  hi dng C6 dông thithng niên và duc nêu trong báo 
cáo thithng then cüa Cong ty. 

2. Nhim kr cüa T6ng giám d6c là nàm (5) nàm tt* khi Hôi d6ng quãn fri có quy dinh khác và có 
th6 duac ta.i bô nhim. Viêc bô nhiêm có th6 h6t hiêu lire can cü vào các quy dinh tai hqp dông 
lao dng. T6ng giám d6c không thrqc phép là nh*ng ngtthi bj pháp luL cm gi' chc v,i nay. 
va phái dap üng cac tiéu chun, di6u kién theo quy djnh cüa pháp luât và Diu lê Cong ty. 

3. T6ng giám dôc có nhthig quyn han và nhim vu sau: 

a. Thuc hiên các nghj quy& cüa HOi d6ng quãn fri và D?i  hi d6ng c6 dOng, k6 hoch kinh 
doanh và k6 hoach du t.r cüa Cong ty dâ dircic Hi d6ng quãn frj và Dai  hi d6ng c6 dOug 
thông qua; 

b. Quy& dinh tht cà các van d không cn phãi có nghj quyt cüa HOi  dông quãn In và!hoc 
Cliii tjch Hi d6ng quán tn, bao g6m vic thay nit Cong ty k k6t các hçtp d6ng tai chmnh 
Va thucmg mai,  t6 chiic và diu hành hoat dng san xuAt kinh doanh thithng nht ciia Cong 
ty theo nhitng thông lé quãn l' t6t uh.t; 

c. Kin nghi s6 hrcing và các loai can bô quail l' ma Cong ty cAn thuê d Hôi dong quãn tn 
b6 nhim hoc mi&i nhim khi cAn thit nhAni áp dmg các hoat dOng ciing nhir các ca cAn 
quán l t6t do Hi d6ng quãn tn dé xuAt, vá tii vAn d6 Hi dông quãn fri quy& djnh miic 
hrang, thii lao, cac lc,i Ich và cac di6u khoán kMc ciia hçip d6ng lao dông cila can bô quãn 

d. Tham khão ' ki6n ciia Hôi d6ng quãn fri d quyt tlinh s6 lircrng ngirai lao dông, miic 

hrang, frçc cAp, lcti Ich, vic b6 nhim, min nhim và các di8u khoãn khác lien quan dAn 

hctp d6ng lao dng ciia hg; 

e. Trong thai han  hai (02) tháng k6 tr ngày kEt thiic nãm tai chinh, TAng giám d6c phãi trInh 
Hi d6ng quàn fri phê chuAn k hoach kinh doanh chi ti& cho nAm tai chinh ti6p theo trOil 
co so dáp iing các yêu cAu ciia ngân sách phi hqp cing nhir k hoach tài chlnh nâm (05) 

nàm; 

£ Thrc thi k6 hoach kinh doanh hang nàm &ro'c Dai hOi d6ng c6 dông và Hôi dong quãn In 

thông qua; 
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g. D xutt nhfrng biên pháp nãng cao hoat dong và quàn l cña Cong ty; 

h. Chuân b các bàn dir toàn dñi han, hang nàrn và hang tháng cüa COng ty (san dày goi là bàn 
dv toán) phi,ic viz' hoat dông quãn l' dài han,  hang nãm và hang tháng cüa Cong ty theo 
hoach kinh doanh. Bàn di,r toán hang nàrn (bao grn cà bàn can di k toán, báo cáo l'oat 
doug san xut kinh doanh và báo cáo liru chuyén tin t dir kin) clio tirng nãm tài chinh s 
phai dirçic trInh clé HOi ding quãn trl thông qua và phài bao gm nhttng thông tin quy dinh 
tai các quy ch cüa Cong ty; 

i. Thuc hiên th cá cac hoat dng khác theo quy dinh cUa Oiu lé nay và các quy ch cila 
Cong ty, các nghi quyt cüa Hôi c1ng quàn tn, hcip dng Lao dông cüa Tong giám dic và 
pháp luât. 

4. TOng giárn dc chju trách nhiem  trithc Hôi dông quàn tn và Dai hôi dng co dOng v vic thirc 
hin nhim vii và quyi1 han  ducic giao và phái báo cáo các cci quan nay theo quy dinh  cila 
Diu l Cong ty, các quy ch do Hi dng quán tn ban hành và khi dircic yell câu. 

5. Hi dng quàn tn có th bãi nhiêm Tng giám dc khi có tir hai phn ba (2/3) thành viên Hi 
dng quãn trj tth len biêu quyt tan thãnh (trong tnthng hccp nay Tong giám dc là thãnli vién 
Hôi dng quán ti-i khOng có quyn biu quyêt) và hO nhirn mt TOng giárn dOc rnOi thay th. 
Tng giátn dc bi bäi nhiêm có quyn pliãn di vic bãi nhini nay tai Dai hOi dng Co dông 
tip theo g.n nht. 

Diu31. ThirkCôngty 

HOi dng quàn ti-i së clii dinli môt (hoc nhiu) ngithi lam Thu k Cong ty vth nhiôm k' và nhfrng 
diu khoán theo quyt diinh câa Hôi dng quãn tn. Hôi dng quän tn có the bãi nhiêm Thu k Cong 
ty khi cn nhirng không trai vri các quy djnh pháp luit hin liành v lao d3ng. Hi dng quáii tn 
cüng có the bO nhim mt hay nhiu Trci l Thu k' COng ty tu' tirng thñ dim. Vai trO va nhim 
vii cüa Thu k COng ty bao gm: 

a. TO chüc các cuôc hop cüa Hi dng quàii trj, Ban kiêm soát và f)ai hOi dng c doug theo 
lnh cáa Chü t4ch Hi dng quàn ti-i hoc Ban kiêm soát; 

b. Lam biên bàn các cuOc hop; 

c. Tu vn ye thu Inc cua các cuOc hop; 

d. Cung cp các thông tin tai cliirih, bàn sao biên bàn h9p Hi dng quãn i  và các thông tin 

khác cho thành viên cila Hi dông quãn ti-i và Ban lcirn soát; 

e. Thu k Cong ty có trách nhiêm bào mat thông tin theo các quy dinh  cüa pháp lust  và Diéu 

lêCOngty. 
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CHIJ(JNG IX. NHIM VU CUA THANH VIEN 1101 BONG QUAN TRI, TONG GIAM 
BOC vA cAi' BC) QUAN 

Diêu 32. Trich nhiém  cm trong cüa Thanh viên Hôi dng quan  tij, Tong gum dot và tIn bô 
quin ly 

Thành viên Hôi dng quãn tn, Tong githn dc và can bô quãn 1 dircic üy thác có trich nhim thirc 
hiên cac nhiêm vu cüa minh, môt cách trung thuc và theo phwang thirc ma ho tin là tuyêt d vi lcn 
Ich cüa Cong ty và vri mt mire do c&t trong ma môt ngrsi than  trong thwng có khi dam nhim vj 
fri twang duang va trong hoàn cãnh twang ts. 

Biu 33. TrIch nhim trung thrc và trinh tic xung dt ye quyén lqi 

1. Thành vien HOi  dng quin trj, TOng gum dtc vi can hO quãn l khôug duçic phép sir dwig 
nhfrng ca hOi  kinh doanh có the mang lai lcn Ich cho Cong ty d phiic vii miic dIch cá nhán; 
c1ng th&i khong ducsc sir dwig nhfing thông tin có dwcic nhci chire r  cira mmnh d kim li cá 
nhin hay d phc vu lçñ Ich cira t cure hoc cá nhán khác. 

2. Thinh vién HOi  d&ig quin trj, T&ig giám d& và can hO quin l có nghTa vii  thông báo cho 
Hôi dng quin tn tht ci các lçn  Ich có the gay xung dot vói lai ich cira Cong ty ma hç có th 
dire hircmg thông qua cic phap nhân kinh t& cic giao dich hoãc cá nhan khác. Nhirng di 
twang nêu trên clii dwac sir dung nhüng ca hoi do khi các thinh viên Hôi d&ig quin In khOng 
có kci Ich lien quan da quyt djnh không Iruy ciru vn dé nay. 

3. Trir tririnig hcrp Dai hôi d&ig c dông có quy& dinh khác, Cong ty không &rac phép cp các 
khoin vay, bâo linh, hoãc tin dung cho các thành vién H,i dng quin tr4, KiOm soát viên, 
T&ig giám dc, ngirin diu hãnh doanh nghiép khic và các ci nhân, to chirc có lien quan tài 
các thành vién neu trôn hoAc pháp nhán ma ithfrng ngithi nay cO các 1w ich tai chinh, tnir 
tniràng hcip Cong ty và t chirc lieu quan là các cong ty trong ciag tp doàn hoãc các cong ty 
hoat dOng theo nhóm cOng ty, bao gm cOng ty in - cong ty con, tap doin kinh t và pháp lu.t 
chuyên nginh có quy djnh khic. 

4. Hçrp dng hoc giao dich gifra COng ty vth môt hoãc nhiu thinh viên HOi  d&ig quin tij, Kim 
soát viên, TOng giám dc, ngwai diu hãnh doanh nghiêp khic, và cic ci nhán, to chirc có liOn 
quan d&i hQ hoãc Cong ty, d& tic, hip hôi, hoãc t chirc ma môt lioàc nhiu thinh viOn HOi 
dng quãn tn, can bO quàn 1 hoãc nhfrng ngithi liOn quan d&i hç là thành viOn, hoAc có liOn 
quan 1i ich tii chinh, s khOng bi vo hiu hOa trong cic lnlrcing hcip sau day: 

a. Di vói hccp ding cO giá tn nhO han hoc b.ng hai mucti ph.n tram (20%) tong giá frj tài 
san ghi tnong báo cáo tii chinh g.n nh.t nlittng nOi  dung quan trong cia hcip dng hoãc 
giao dich ciing ithir các m& quan li và lcn Ich cia thãnh viên HOi  dng quin tn,  Kim soát 
viOn, T&ig giám dc, ngirbi diu hành doanh nghiêp khác di dircic báo cáo cho HOi dng 
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quan tn - Dng thà'i Hôi dng quãn tn da cho phép thuc hin hclTp dng hoàc giao dich do 
môt each trung thire bang cia s phiu tan thành cüa nhitng thành viên Hôi dng quan tn 
không Co kn icli lien quan; 

b. Di vci nh&ng hcip dng có giá tn 16n lion hai rnncii plin train (20%) tiig giá trj tài san 
ghi trong báo cáo tài chinh gn nht, nMng nOi  dung quan trong v hçip ding hoc giao 
dich nay cing nhir m& quan he và liii ich eüa thành viên Hôi dông quan trj, Kim soát 
viên, Tong giám dc, nguci diu hành doanh nghiep khác cia throc cong bt cho các cô 
dông không có ku ich lion quan cO quyn biéu quyt v v.n d do, và nhitng c dOng do cia 

thông qua hcup dng hoäc giao d.ich nay; 

c. Hcup dng hoãc giao dich dO ducuc môt M chfrc tir vn dOe  1p cho là cOng bng và hp l 
xét trên moi phnrcmg diên liOn quan dn các cO dOng cña COng ly vào tithi dian giao dlch 
hoäc hop dng nay cinoc Hôi dng quán tr4 hoãc Dai hôi dOng cô dOng thông qua. 

5. Thành viOn Hôi dng quán tn, Kiêm soát viOn, TOng giám dc, ngucñ diCu hinh doanh nghiêp 
khác vii các to chüc, cá nhán CO lien quaii tth các thunh viên nêu trOn khOng diroc sü dung các 
thông tin clura dirge phOp cong b cüa Cong ty hoe tit 1 cho nguri khác d thirc hin các 
giao dich có liOn quan 

Diu 34. Trách nhiêm v thit hii vi bi thirông 

1. Thành viOn Hôi d5ng quiin tn, Tong giám dc va can bO quán I vi pham nghia vu luiinh dông 
môt cách trung thijc, khOng hoàn thành nghia vu cüa mInh vui sir cn trong, m.n can và nàng 
lire ehuyOn mOn sO phii chju trách nhim v nhng thiét hai do hiinh vi vi pham cüa rninh gay 
ra. 

2. Cong ty sO bi thithng cho bt k' ca nhán nào nioi chi phi hcup ly và thiêt hai phát sinh do thuc 
hién môt cong vic hoc nhim vi dirge COng ty giao phO vO-i diu kin cá iiliãn do cia hành 
doug theo phirong thirc không vi pham nghia vii nào vOi Cong ty b.t kô theo quy djnh neii bO 
cUa Cong ty, thOa thuãn gita COng ty hoc theo quy djnh cüa pháp luit. 

3. COng ty có the bi thurcng cho bt k' cá than niio các clii phi vii thiêt hai  phiit sinh khi cii nhân 

dO urn viéc vi ku Ich cña Cong ty trong các tnthiig hcip khiic. 

4. NhUng clii phi durccc bi thircng bao gm: các clii phI phát sinh (k cii phi thuO luãt sir), chi phi 
phán quyt, ciic khoán tin phat, ciic khoân phiii thanli toán phiit sinh trong tlu,rc t hoc durçuc 
coi là rnfrc hgp l' khi gui quyt nhthig vi vic nay trong khuôn khO hut phip cho phép. Cong 
ty cO th rnua biio him cho nhitng ngithi do dé hn ch trich nhirn bi thung nêu trên. 
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CH1XOG X. BAN KIEM SOAT 

Diu 35. Thành viên Ban kiém soát 

1. S hrcing thành vién: Ban kiêm soát có tir ba (3) dn nàm (5) thành viên. Trong Ban kiêrn soát 
phãi cO it iihât môt (1) thành viên là ngirOi có chuyén mon v tãi chinh k toán. Thành viên 
nay khOng phãi là nhãn vien trong bô phn k toán, tai chInh cua Cong ty và không pha.i là 
thãnh viên hay nhãn vién cila COng ty kiêm toãn dc 1p dang thrc hin vic kiêm toán các 
báo cáo tài chIiih cia Cong ty. Ban kim soát chi djnh mt thành viên là cô dông cia Cong ty 
lam Tnthng ban. Tnr&ng ban kiém soát có các quyn và trách nhirn sau: 

a. Triêu tap cuôc hop Ban kiêm soát và hoar dông vri Pr cách là Trithng ban kiêm soát; 

b. Yu cu Cong ty cung cp các thông tin lien quan d báo cáo các thành viên cia Ban kiêrn 
soát; 

c. Lap và k báo cáo cia Ban kim soát sau khi dã tham kháo ' kin cia Hôi dng quán tn 
trmnh len Dai hi dng C6 dông. 

2. Các cô dOug näm gut co pháii pho thông trong thii h?n  lien tic ft nhât sáu (06) tháng cóquyên 
gp s6 quyn biu quyt d d ci các 1mg viên Ban kim soát. c6 doug hoc nhóm CO dông 
nm gilt tir 5% dn dthi 10% t6ng s6 c6 ph.n có quyn bi6u quyt ducrc d ci mt (01) 1mg 
vién, tir 10% dn diii 30% dircic d cu hai (02)1mg vién, tir 30% dn diii 50% dmic d cur ba 
(03) thug viên; tir 50% dn diii 65% duvc d dr b6n (04) 1mg viên và nêu tir 65% trO len thrcic 
dcinm(05)ingvién. 

3. Các th?inh viên cia Ban kiêm soát do Dai hôi d8ng cô doug bô nhim, nhiêm kr cia Ban kiêm 
soát khong qua nãm (5) näm; thàrth vien Ban kim seat cO th dircic bu lai vii s6 n1iim k' 
không han ch. 

4. Thành viên Ban kiêrn soát không con tir cách thành viên trong throng hcip: 

a. Bi pháp luãt cm lam thành viên Ban kiêrn seat; 

b. CO van ban tir chic gin dn tru sO chInh Cong ty; 

c. Hin ch hoàc mt nãng hrc hãnh vi dan sr; 

d. Không tham dir các cuôc hop cia Ban kiêm soát lien tuc trong vOng sáu (6) tháng lien tic, 
và trong thin gian nay Ban kiêm soát khOng cho pliép thành vién do yang mat và dã phán 
quyt r.ng chic vu cia nguni nay bi bó tr6ng; hoäc 

e. Bi cách chic thãnh viên Ban ki&n soát theo quyt dinh cia Dai  hi d6ng c6 dông. 
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Biu 36. Ban kiêm soát 

1. Cong ty phài có Ban Kiêm Soát, Ban kiém soát có quyn han  và trách nhirn theo quy djnh tai 
Diu 170 cüa Lut doanh nghip Va Diu I Cong ty, chü yu là n1ihig quyn han  và trách 
nhirn sau day: 

a. D xut lira chn cOng ty kiêrn toán dc lap, müc phi kitrn toán và moi vn d hen quan 
dn sir nit lui hay bài nhirn cUa cong ty kiêm toàn dc lap; 

b. Thào man voi kiêrn toán vien dôc lap v tinh cht và pham vi kiém toàn tnthc khi b.t du 
viéc kiêrn toán; 

c. Xiii kin tti vn chuyên nghip dôc 1p hoãc Pr vn v pháp l và dam báo sir tham gia 
cüa nhfrng chuyên gia ben ngoai Cong ty vOi kinh nghiêrn trmnh do chuyên mon pint hictp 
vào cOng vic cüa Cong ty nu thy cAn thit; 

d. Kiin tra cac báo cáo tài chmnh hang nàrn, sáu tháng và hang qu truOc khi dê trinli HOi 
dông quãn tn; 

e. Tháo man v nhiing vAn d khó khän và tn tai phát hiên tir các kt qua kiém toán gifra ki 
hoàc cu& k' ciing nhtr moi vAn dA ma ki&ri toán viôn dôc lap mun bàn bac; 

f. Xem xét thu quán 1' cüa kirn toán viên dôc lOp và kin phàn hi cüa ban quàn l Cong 
ty; 

g. Xem xét báo cáo cüa Cong ty v các li th&ig kim soát ni b trirOc khi Hi dng quàn tr4 
chAp thuân; va 

h. Xem xét nhfrng kt qua diu tra nôi bô và kin phàn hi cila ban quán li'. 

2. Thành viên cña Hôi dOrig quán tn, TOng giám dOc va can bô quán 1' phài cung cap tat cá cac 
thông tin và tài lieu lien quan dAn hoat dOug ciia Cong ty theo yêu cAn cüa Ban kiêm soát. Thu 
k COng ty phài bàn dam rAng toàn bO bàn sao chup các thông tin tài chinh, các thông tin khác 
cung cAp cho các thành viên Hôi dng quàn tnt và bàn sao các biên bàn hop HOi dông quàn trj 
së phài dirçyc cung cap cho thàith viên Ban kim soát vâo cOng thin diiêm chiing dircic cung cap 
cho Ht5i dAng quàn tn. 

3. Sau khi dâ tham khâo ' ki&i cOa Hôi dông quàn trj, Ban kiêm soát cO the ban hành các quy 
dinh v các cuOc  hçp cüa Ban kiôm soát và cách thurc hoat doug cüa Ban kiém soát. Ban kim 
soát phài hop ti thiAn hai (2) iAn mt nâm và sé hrctng thãnit viên tham gia các cuc hop tôi 
thiiôu là hai (2) ngu&i. 

4. Thu lao cho Ban kim soát ducic thirc hin theo quyt dinh cña Dai hOi dong cô doug. Thành 
viên cüa Ban kiêm soát ciing sê dirçic thanh toán các khoàn clii phI di Iai, khách san V các chi 
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phI phát sinli môt cách hçip 1 khi ho tham gia các cuôc hop cña Ban kiêm soát hoãc lien quan 
dn hoat dông kinh doanh cüa Cong ly. 

CHTJ'1NG XI. QUYEN DIEU TRA sO SACH vA HO S CONG TY 

Diu 37. Quyên diêu tra so sách và ho so 

1. Co dông hoãc nhóm cO dông nêu trong Khoàn 2 Diu 24 và Khoãn 2 Diu 35 cüa Diu I nay 
có quyn trirc tip hoc qua luIt su hoc ngu1i duçic ày quyn, gin van bàn yêu cu dircrc kim 
tra trong gir lam vic Va tai  da dim kinh doanh chIith cüa Cong ty danh sách cô dOng, các 
biên ban cüa Dai  hôi dng cô dông và sao chup hoãc inch luc các h so do. Yêu cu kiém tra 
cUa luât su dai diàn hoäc dai diên duoc ày quyn khác cüa ci dông phai kern theo giy ày 
quyn cña c dOng ma ngir&i do dai  din hoc mt bàn sao cong chüng cila giy ày quyn nay. 
Quyn duc,c cung cp thông tin a day không h?n  ch hoc ánh huâng d&i nghTa vi bão rnt 
cüa cO dông lien quan. COng ty cO quyn yêu cu ct dOng hoc ngu&i dai  din cüa CO dông k' 
cam k& báo mat tnrOc khi cung cOp thông tin. 

2. Thành vien Hôi dng quàn Li, thãnh viên Ban kim soát, TOng giárn dc và can bô quàn l' có 
quyn kim tra s dang k cô dOng cüa COng ty, danli sách c dông và nhàng so sách và h so 
khác cüa Cong ty vi nhüng m,ic dIch lien quan tOi chüc vi cüa niinh vOi diêu kin các thông 
tin nay phãi dtrçic bàn met. 

3. Cong ty sê phài hru Diu 1 nay và nhng bàn sàa dOi bô sung f)iu 1, Giy chug than clang 
k kinh doanli, cáo quy ch, các tai lieu chfrng inrnh quyn scc hftu tài san, biên bàn hop Dai 
hôi dng c dOng va Hôi dng quàn tn, các báo cáo càa Ban kim soát, báo cáo tài chInh hang 
nãrn, sO sách ká toán và bt cfr giy ti nào khác theo quy cmli cüa pháp luat tai trii sa chInli 
hoác môt noi khác vói diu kiên là các c dông và co quan clang k'' kinh doanh cliroc thông 
báo v cia  diem 1uu trü các giy th nay. 

4. Diu lé nay phài diroc cOng b trên website Cong ty. 

CHUJNG XII. CONG NIIAN VIEN vA CONG DOAN 

Diu 38. Cong nhn viên và cOng doàn 

TOng giáin dc phái 1p k ho?ch d Hi dng quãn tn thông qua các v.n d bàn quan dn viec 
tuyn dirng lao dng, buc thOi vic, hrong bOng, báo him xâ hi, phàc lqi, khen thithng di vói 

can bô quán l và nguai lao doug ciing nhir nhfing rnôi quan he cüa Cong ty vth các to chàc cOng 
doàn dime cong nhn theo cáo chuán rnirc, thông l và chinh sách quàn l' t& nht, nhüng thông l 

và chmnh sách quy djnh tai  Diêu l nay, cáo quy ch cila Cong ty và quy d4nh  pháp lut hin hànli. 
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CHU(NG Xlii. PHAN CILIA LOI NHUAN 

Diêu 39. Co tüc 

1. Theo quyt dinh ciia Dai hôi dng cô dOng và theo quy dinh cüa pháp luât, Co tüc së dircic 
cong bO và chi ha tfr ku nhuân gii lai cüa Cong ty nhmig không duoc vlrot qua müc do Hôi 
dng quãn tn d xu.t sau khi dA tharn kháo kiii co dông tai Dai  hôi d&ng c dông. 

2. HOi  dng quân -j  có th quyt djnh thanh toán c ttc gia k' nu xét thây vic chi ha nay phü 
hçup vOi khâ n5ng sinh Rn cüa Cong ty. 

3. Cong ly không Ira iai cho khoãn tin trã cô ttrc hay khoãn tin clii trâ lien quail kui môt lOai c 
phiu. 

4. Hôi dng quàn tn có the d nghj Dai hôi dng cô dOng thông qua vic thanh toán toãn bô hoàc 
môt ph1n c tüc bing nhthig tài san cu th (nhir cô phiu hoãc trái phiu dã duoc thanh toán 
dy dü do Cong ty khác phát hành) và Hôi dng quàii tn là ecu quail tlurc thi nghi quyt nay. 

5. Các khoãn thanh toán cho eO dông bang tin mat së duoc thuc hién bang tin dng Vit Nam 
thông qua các hInh thfrc thanh toán bang séc, lênh trà tin gin qua biru diên hoãc chuyên khoàn 
thy theo các thông tin ma COng ty có duoc ttr cO dông lien quan. Trong trtthng hçip Cong ty dã 
thanh toãn theo diing các thông tin do c dông cung cAp ma c doug do khOng nhn duçic tin, 
Cong ty sê không phài chiu trách nhiêm v khoãn thanh toàn dO nfra. 

6. Trong tntirng hop có sir chAp thuán cUa Diii hôi dng c dOng, Hôi dng quán tn có the quyt 
dnh và thông báo r.ng nhUng ngithi sO hfru c phAn ph thông dirçuc nh.n c tue b.ng các c 
phAn pht thông thay cho c tue bang tin mt. Các c phn bO sung d trâ c tue nay duvc ghi 
là nhfrng Co phAn dA thanh toán dAy dii tin mua trén cci sO giá tr ciia các c phAn Ira c tfrc 
phâi tirong dircung vth s tin mat trã cO tue. 

7. Can cii Luãt Doanh nghip, Hôi dng quàn to cO the thông qua nglu quyêt quy dinh môt ngày 
ci the lam ngày khoá sO hoat dng kinh doanh ciia Cong ty. Can cii theo ngày do, nhfrng 
ng.rti dang k viii tu cách c dông hoãc ngmii sO hthi các chthig khoán khác &rcic quyn nhãn 
CO tue. lãi suAt, phan cilia 1i nhuãn, nhãn cô phiu, nliãn thông báo hoàc tãi lieu kháe. Ngày 

khoá so nay có the vâo ciIng ngày hoäc vào thui diem tunic khi các quyn ku do ducuc thuc 
hen. Diu nay khOng ãnh huOng tcii quyn Rn ciia hai ben hong giao djch chuyên nhuong cèi 
phiu hoãc chfrng khoán lien quail. 

Diêu 40. Các 'án d khác lien quan dn phân phi lol nhun 

Các vAn d& khác lien quan dAn phán plii içui nliun ducuc thtyc liin theo quy d4nh ciia pháp lut. 
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CHTNG XIV. TA! KHOAN NGAN HANG, 
QU DU TRU, NAM TA! CHINII VA H THÔNG KE TOAN 

Diêu 41. Tài khoãn ngán hang 

i. Cong ty mO tai khoãn tai các ngn hang Viêt Nam hoAc tai các ngân hang rnrOc ngoài duoc 
phép boat dông tai  Viêt Nam. 

2. Theo sir chp thuân tnthc cila ccc quan Co thám quyii, trong trithng hçip can thit, Cong ty cO 
the m& tài khoàn ngân hang or nirOc ngoai theo các qny dnth ciia pháp mat. 

3. Cong ty së tin hành tt cii ciic khoan thanh toãn và giao dich k toán thông qua the tài khoiin 
tin Viêt Nam hoãc ngoai tê tai  ciic ngãn hang ma Cong ty mci tai klioiin. 

Diu 42. Trich 1p qu 

Vic lap các qu theo quy djnh ciia pháp luât do Bai hôi dng c dOng Cong ty quyt djnh Ty lé 
trIch 1p ciic qu hang nàm sé dirçie Dai  hi dng c dông Cong ty phê chun theo kin nghi ciia 
HOi dng quán tn Cong ty. 

Diu 43. Näm tài khiia 

Närn tiii khóa ciia COng ty bt du tfr ngày du tiên ciia thiing Tn hang näm vii két thiic vào ngày 
thii 31 ciia thiing Ba nàm sau. 

Nãrn tii khOa 2010 chia urn 2 giai doan: 

Giai doan 1: tii 1/1/2010 dan 31/3/2010. 

Giai doan 2: tfr 1/4/2010 dn 31/3/2011. 

Diu 44. He thông kê toin 

1. He thang ka tom COng iy si dung là He thang Ka toán Viêt Narn. 

2. Cong ty lap s sách ka tom bng tiang Vit. Cong ty sê kin güTt h so ké toán theo loal hinh 
ciia cac boat dong kinh doanh ma Cong ty tham gia. Nhihig h so nay phiii chInh xiic, cp 

nhât, cO he thang vii phiii dii dé chfrng mmli vii giài trInh các giao dich ciia Cong ty. 

3. Cong ty sr dung dang Vit Nam lam dun vj jafl té dung trong ká toán. 
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CHUJNG XV. BAO CÁO TI1ThNG NIEN 

Diêu 45. Báo cáo hang nãm, sáu tháng và hang qu 

1. Cong ty phãi lap bàn báo cáo tài chinli hang nthn theo quy dinli cüa pháp luât cüng nlnr các 
quy drnii cña Uy ban (lung khoán Nhà rnrOc và báo cáo phái dirccc kiêm toán theo quy djnh 
ta Diu 47 cüa Diu lê nay, và trong th&i han chin mimi (90) ngày k tir khi két thüc mi näm 
tai chIrih, phái nôp báo cáo tài chinh hang nâm dã diroc f)ai  hi dng c dông thông qua cho 
co quan thu cO thm quyn, Uy ban Chirng khoán Nhà rnthc, SO Giao dch Chfrng khoánl 
Trung tam Giao dich  Chug khoán và ccc quan dang k kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chinh nm phái bao giin báo cáo kt qua heat dông san xu.t kinh doanh phãn ánh 
môt cách trung thirc và khách quan tinh hunh v lAi và l cUa Cong ty trong näm tài chinh và 
bàn can di k toán phàn ánh môt cách trung thirc và khách quan tinh hInh các heat dông cüa 
Cong ty cho dn thin diem lap báo cáo, báo cáo Irni chuyén tin tê và thuyt rninh báo cáo tài 
chmnh. Báo cáo tài chInh nãin cOn phâi bao grn bàn can di k toán tong hqp v tinh hInh hoat 
doug cUa COng ty và các cong ty con vào cui rn6i nam tai chInh 

3. Cong ty phãi lap và nOp các báo cáo sáu tháng và hang qu theo các quy dinh chung cOa pháp 
lut, däc bit là pháp luât v chug khoán. 

4. Báo cáo tài ehinh kim toán nám (bao gm kin cüa kim toán viên), Báo cáo tài chinh 6 
tháng duçcc soát xét và Báo cáo tài chInh qu' phái dtrccc cong b lrên trang thông tin din tir 
cüa Cong ty. 

Biu 46. Cong b thông tin vã thông báo ra cong chug 

Các báo cáo tai chinli hang nãm và các tài lieu bi trçi khác phái drnc cong b ra cong chug thee 
nhftng quy dinh cUa liJy ban Chug khoán Nhà nirOc Va nôp die co quan thug hiru quail Va CO quan 
dang k' kiith doanh theo các quy cljnh cua Luât Doanli nghiep. 

CHING XVI. KIM TOAN CONG TV 

Diêu 47. Kiém toán 

1. Tai mi k Dai hôi doug cô dông thithng niên, Dai hôi së ra nghi quyCt ye viêc clii dinh môt 

cong ty kiém toán dc lap dang heat dOng hcip pháp tai Vi& narn và diiqc Uy Ban Chug 
Khoán Nhá NtrOc chp thuân kiêm toán cho các cOng ty mêm yt, tin hành các hoat dOng 
kiêm toán COng ty cho nam tai chInh tip thee dint trên nliirng diu khoàn và diu kin thoá 
thuán vOi HOi dng quàn trj, hoãc üy quyn cho HOi dng quán tn lira ch9n và k kt hop 
dng vOi môt cong ty kim toán dOc lap tin hánh các hoat dOng kiêm toán. 

2. COng ly së phái chuán bi và gth báo cáo tài chInh hang nàm cho cong ty kim toán dc lap sau 
khi kt tithe nam tai chinh. 
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3. Cong ty kirn toán dôc lap kim tra, xác nhãn và Mo cáo v báo cáo tái chInh hang nàm cho 
bit các khoán thu clii cüa Cong ty, 1p báo cáo kim toán Va trinh báo cáo do cho Hi dng 
quãn tn trong vông hai tháng ké ttr ngày kit thüc nàm tài chunh. 

4. Môt bàn sao cüa báo cáo kim toán së phài ducic gin dinli kern vi mi bàn báo cáo k toán 
hang nãrn cüa Cong ty. 

5. Kim toán vien thuc hiên viêc kiêm toán Cong ty së dirccc phép tham dn moi cuôc hop Di hi 
dOug cô dông và thric quyn nhmn cáo thông báo và cáo thông tin khác lien quan dn Di hi 
dng c dOug ma các c dOng dtrqc quyn ithn và duçyc phát biu kin ti dai  hôi ye cáo vn 
d có lien quan dn kim toán. 

CHUONG XVII. CON DAU 

Biêu 48. Con dâu 

1. Cong ty có rnt con du chunli thic theo quy djnli cüa luãt pháp. 

2. Hôi dng quãn In ban hành quy ch sü dwig  và quãn 1 con du trong khuôn khO cáo quy dinh 
cUa pháp luât. 

CHIX(JNG XVIII. CHAM DIJT HOAT BONG vA THAN!! LV 

Biêu 49. Chãm dfrt hoat dng 

1. Cong ty có th bj giãi th hoäc chm di:rt hoat doug trong nhirng tnthng licrp sau: 

a. Toà an tuyên b& Cong ty phá san theo quy dinh cüa pháp luât hiên hành; 

b. Giái the tnrOc thin han  theo quyt dnh cUa Di hti dng c doug; 

c. Cáo trithng licip khác do pháp luât quy cljnh 

2. Vic giái th COng ty tnthc thin han (kê Ca thin han dã gia han) do Dai  hi dng ci dOug quyt 
djnh, Hçi dng quàn tr4 thrc hin. Quyêt djnh giái tli nay phãi thông báo hay xiii c1ip thun 
cüa co quan có thárn quyn (nu bt buc) theo quy djnh. 

Biu 50. Trong trtrong hqp be tc giüa dc thành viên Hôi dng quãn tr và cô doug 

Tth khi Diêu le nay cO quy dinh khac, cáo c dông nni gifr môt rnra s c phiu có quyn biu 
quyt dang km hành CO quyn dé dan khiu nai tOi toà d you cu giat the Cong ty theo môt hay 

môt so các can dr sau: 
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1. Các thành viên Hôi dng quãn tn không thng nhit trong quãn ly các cong viêc cila COng ty 
dn dn tInh trang khOng dat diroc s p1iiu cn thi& theo quy diith dê Hôi dng quãn tij hoat 
'lông. 

2. Các c 'lông không thng nht nên không t1i dat  dirccc s phiu c.n thit theo quy dinh  dé tin 
hành bu thành viên Hôi  dng quãn tn. 

3. Co sir bt dng trong nôi  ho và hai hoac  nhiu phe cánh c 'lông hj chia rë khin cho vic giãi 
th sé là phurcmg an cO lci han cá cho toàn the cô 'lông. 

Diu 51. Gia han hoat dng 

1. Trong tnthng hcip Oiu 2 dime sra dôi và theo do COng ty hoat 'lông cO thri han, Hi dng 
quãn trj sé tniu tp h9p Di hi dng cô 'lông it nh.t bay (7) tháng truOc khi kt thOc th?i h?n 
hoat 'lông d c 'lông cO th biu quyt ye vic gia han hoat 'lông cüa Cong ty them môt  th?ri 
gian theo dê nghi cüa HOi dng quãn tn. 

2. Tlthi han hoat 'lông s &rcic gia han them khi có tir 65% trO len tOng sO phiéu bâu cüa các cô 
'lông có quyn biêu quyt có mat tnirc tip hoàc thông qua dai diên dtrcic ñy quyn có mat tai 
Dai hôi  dng co 'lông thông qua. 

Diêu 52. Thanh 1 

1. Ti then san (6) tháng tnrOc khi kt thOc t1iii han hoat 'lông cUa Cong ty hoc sau khi có mt 
quyt dnh giài the COng ty, Hi 'lng quãn trj phãi thành 1p Ban thanh 1' gm ba (03) thành 
vién. Hai thãnh viên do Dai hi dng cô 'lông clii dinh và môt thânh viên do Hôi 'lông quãn tn 
chi dinh tfr môt cong ty kiêin toãn dôc lap. Ban thanh l sC chuán bj các quy ch hoat 'lông cüa 
minh. Các thãnh viéu cüa Ban thanh l có the 'lircic lira chon trong s nhán viên COng ty hoãc 
chuyên gia dc lap. Tt câ các clii phi lien quan dn thanh l sé dizoc Cong ty iru tiên thaith 
toán tniOc các khoãn nc khác cila Cong ty. 

2. Ban thanh l cO trách nhiêm báo cáo cho cci quan 'lang k' kinh doanh vC ngày thãnh lap và 

ngày bt du hoat 'lông.  Ké tr thai diem dO, Ban thanli 1 së thay mat COng ly trong t.t cá các 
cong viéc lien quan dn thanh l Cong ty tnrOc Toà an và các Ca quan hãnh chinh. 

3. Tin thu dixac tfr viêc thanh 1 së duoc thanh toán theo thfr tu sau: 

a. Các chi phi thanh 1; 

b. Tiên hrcing và chi phi báo hem cho cOng nhãn viên; 

c. Thug và các khoãn nôp  có tInli clit thug ma Cong ty phái trá cho Nhà mrOc; 

d. Các khoan vay (nu có); 
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e. Các khoãn no khac cüa Cong ty; 

f. S dir cOn lai sau khi dã thanh toán tt cã các khoãn no tir inuc (a) den (e) trOn day sê diroc 
phân chia cho các c6  dOug. Các cô phAn ira dâi sê &rçic iru tiôn thanh toán trirOc. 

CH1roT1G XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI B() 

Diu  53. Giái quyêt tranh chip nôi bô 

1. Trong tnr?mg hcip phát sinh tranh chp hay khiu nai có lien quan tth hoat doug cüa COng ty, 
bt ké theo pháp luât hay theo Diu lé Cong ty, giiia: 

a. Co dOng vOi COng ty; hoãc 

b. Co dông vri Hôi dng quán tij, Ban kiêm soat, Tong giám dc hay can b quán 1 cao cp; 

c. Các ben lien quan sê c g.ng giãi quyt tranh chap do thông qua thirong hrcmg và hoà giái. 
Trir tnthng hp tranh c1ip lien quan tOi FlOi dng quãn frj hay Chü tch HOi  dng quãn trj, 
Cliii tjch HOi dng quàn trj se chü tn vic giãi quyêt tranh chp và së yêu câu trng ben 
trInh bay các yu t thrc t lien quan dn tranh chAp trong vOng hai rniroi rnt (21) ngày 
lam viêc kA t0 ngày tranh chAp phát sinh. Trong tnthng hcp tranh chAp liOn quan tOr Flôi 
dng quãn th hay Chü tch Hi dng quàn tr, bAt ci hOn nào cüiig có the yOu câu chi djnh 
môt chuyOn gia dOc lap d hành dOug vói tir cách là trQng tâi cho qua trInh giá.i quyt tranh 

chap. 

2. Trong tnthng hcip khOng dat dirqc quyt djnh hoà giái trong vông sáu (6) tuAn th khi bat dAu 
qua trInh hoà giãi hoc nêu quyAt djnh ciia trung gian hoà giái khOng dirccc các ben chAp nhn, 
bAt c1r ben nào ciing cO th dim tranh chAp dO ra Trong tai kinh t hoäc Toà an có thârn quyn 
dê giái quyêt. 

3. Các ben sO tir chju chi phi cUa mInh cO liOn quaii tth thU tuc thirong hio'ng và hoà giãi. Các chi 

phi t tung sO theo plián quyt cria TrQng tài kinh té hoäc Toà an. 

CHUNG XX. BO SUNG vA SU'A BOI BIEU LE 

Biu 54. Bô sung và sfra dOi BiOu l 

1. Vic bO sung. süa di Diu l nay phài duc Dai hOi dng cô doug xem xét quyêt djnh. 
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2. Trong tnrèng hçp có nhUng quy djnh cUa pháp 1ut cO lien quan dn hoat dng cüa Cong ty 
chua thrçic d cp trong bàn Diu l nay hoc trong tniäng hcip Co nhUng quy djnh mOi cüa 
pháp 1ut khác vài nhung diu khoãn trong Diu l nay hoc trong tnr&ng hcp si'ra di nhUng 
quy djnh cüa pháp lust ducc Diu l nay tham chiu tâi thi nhtng quy djnh cUa pháp lut do 
thrcing nhiên dircc ap ding va diu chinh hoat dng cüa Cong ty. 

CHU'YNG XXI. NGAY HIU LIXC 

Diu 55. Ngày hiu hrc 

1. Bàn diu i nay gm XXI chucmg, 56 diu và cO hiu hrc k tir ngày k ban hành. 

2. Diu lé thryc ltp thành ba (03) bàn, co giá trj nhi.r nhau vã phái thrçrc kru giU tai  tri sâ chInh 

cüaCôngty. 

3. Diu 1 nay là duy nht và chInh thi'rc cüa Cong ty. 

4. Các bàn sao hoc trIch liic Diu i Cong ty phài cO chü k cüa Nguii di din theo pháp lust 

hoc Chü tjch Hi dng quàn tn hoc ti thiu mOt  phAn hai (1/2) tng s thành viên HOi  dng 

quàn trj mài CO giá trj. 

Diu 56. Chfr k cüa Chü tich  Hi dIng quãn trl và ngu*i di din theo pháp lut cüa Cong Iy 

TM. Di hi dung cu dông Dai din Cong ty CP Tp doàn Cong ngh CMC 
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PHU LUC 1 

(Kern theo Diu l cila Cong ty Co phn Tp doàn Cong ngh CMC) 

1. Vn diu l cüa cOng ty: 1,089,988,830,000 YND (Bcng chI?. M3t nghln khong tram tam 

muui chin tj, chin tram tam mwcri tam triu, tam tram ba mtwi nghln dng) 

S c phn tirang i.rng: 108,998,883 c phn (B&ng chü: MOt  tram linh tam triu, chin tram 

chin muai tam nghin, tam tram tam muoi ba c phn) 

Mnh giá c phn: 10.000 (Mithi nghIn) VND 

2. s6 c phAn disçrc quyn chào ban: 3.600.000 (Ba triu ba tram sáu muv'i nghIn) c phn. 

Th?ñ hn phát hành: tr tháng 7/202 1 dn ht thang 12/2024 hoc dn khi phát hành hét toàn 

b s c phn dir kin theo Chuang trInh ESOP giai doan 2021 — 2023 tu' thuc thri dim 

nào den truOc. 

3. Phii 1iic 1 nay là mt ph.n không th tách rri cOa Diu 1 Cong ty và së duqc diu chinh khi 

Hi dng quãn trj ban them c phn mâi trong phm vi s6 luqng c phn duc quyn chào 

ban quy djnh ti khoán 2 Phu 1iic 1 Diu l Cong ty nêu trên. 

TM. Di hi ding c dông Di din Cong ty CP Tp doàn Cong ngh CMC 

Ngirri di din theo pháp 1ut 
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