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D ư  THẢO 
NỘI DƯNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN 

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngây .¿3/4/2016 của Hội đồng quản trị)

STT Nội dung trước khi bô sung, sửa đôi Nội dung bô sung, sửa đôi Lý do bô sung, sửa đôi

1 Điêu 1. Giải thích thuật ngữ
1 -Điểm a khoản 1:

"Vốn điều lệ" ià số vốn do tất cả các cổ đông đóng 
góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này.

2- Điềm b khoản 1:

"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh 
nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005.

3- Điểm c khoản 1:

"Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh) lần đầu.

4- Điểm đ khoản 1:

“Người có liên quan” .là cá nhân hoặc tổ chức 
được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

5- Bổ sung thêm vào khoản 1:

"Vốn điều lê" là tỗns siá  tri mênh giá cỗ phần 
đã bán và đươc ouv đinh tai Điều 5 Điều lê nàv.

“Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh 
nghiêp số 68/2014/OH13 đitơc Ọuốc hôi tliône aua 
ngàv 26 tỉiáne 11 năm 2014.

"Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy 
chúng nhân đăng ký doanh ngìiiêp lần đầu.

“Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức 
được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 
và klioản 34 Điều 6 Luât Chícns khoán.

Căn cứ khoản 29 Điều 4, 
khoản 1 Điều 111 Luật 
Doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 2 Điều 110 
Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Luật Doanh 
nghiệp và Luật Chứng 
khoán.

Căn cứ Điều 13 Luật 
Doanh nghiệp.

“Ngiròi đai diên theo vìtáv luât của Côtĩữ tv” là 
cá nhân đươc CIUV đinh tai Điều 13 Luât Doanh
nghiêv.

2 Thuật ngữ “Đăng ký kinh doanh” tại các nội dung 
trong Điều lệ.

Đ ăns ký doanh ntỉhiêp. Căn cứ khoản 2 Điều 110 
Luật Doanh nghiệp.



3 Phần n. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, 
VĂN PHÒNG ĐAI DIÊN VÀ THỜI HAN HOAT ĐỒNG 
CỦA CÔNG TY.

Phần n. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, 
VĂN PHÒNG ĐAI DIẼN, THỜI HAN HOAT ĐÔNG VA 
NGƯỜI ĐAI DIÉN THEO PHÁP LƯẢT CUA CONG TY

Bỗ sung thêm cho phù 
hợp nội dung của phần 
này.

4 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn 
phòng đại diện và thời hạn hỏạt động của Công ty

1. Khoản 3:
E-mail: contact(a),vafco.vn

2. Khoản 4: Tổng giám đốc điều hành là đại diện 
theo pháp luật của Công ty.

vandie n fm v&email. c om

Tốnfi RÌám đốc điều hành là nsười đai diên theo 
pháp luật của Công ty.

Trách nhiêm của người đai diên theo pháp luât 
của Công tv được CIUV đỉnh tai Điều 14 Luât Doanh 
nẹhiêp.

Đe phù họp với email 
Công ty đang sử dụng.

Căn cứ các Điều 13, Điều 
14 Luật Doanh nghiệp.

5 Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

Khoản 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Nghành , nshề  và lĩnh vưc kinh doanh của 
Công ty.

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 7 
Luật doanh nghiệp

6 Điêu 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Khoản 1:

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

2. Khoản 2:

Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh 
trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua.

... .. '  ■ •

Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất 
cả các hoạt đông kinh doanh đã đăns kỷ vói Cơ quan 
đăng kỷ kinh doanh và Điều lê nàv. D h ù  hơ D  với C1UV 
định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện 
pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

Công tv đươc tư  do kỉnh doanh trons nhữns 
ngành' ngliề mà pháp luât không cẩm và đươc Đai hôi 
đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ các Điều 27, 32 
Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 1 Điều 7 
Luật Doanh nghiệp.



7 Điều 5. Vốn Điểu lệ, cổ phần 
Khoản 2:

Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua và phù họp với các quy định của 
pháp luật.

Côna tv có thể thav đỗi vốn điều lê khi được Đai 
hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy 
định của pháp luật.

Căn cứ các khoản 3 Điều 
110, khoản 5 Điều 111 và 
các quy định khác trong 
Luật Doanh nghiệp.

8 Điều 6. Chứng nhận cố phiếu

1- Khoản 2:

Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và 
chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các 
quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu 
phải ghi rõ số lượng và loậi cổ phiếu mà cổ đông nắm 
giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp.

2- Khoản 4:

Trường họp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị 
tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, 
người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng 
nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng 
về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên 
quan cho Công ty.

Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty 
và chữ ký của rtguvi đai diên theo pháp luật của Cônơ 
ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng 
nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà 
cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông 
tin khác theo CIUV đinh khoản 1 Điều 120 của Luât 
Doanh nghiệp.

Trườne h ơ D  c h ứ n s  nhân cổ Dhiếu bi m ất bi hủv 
hoai lioăc bi lu ĩ  hỏng dưới hình thức khác thì người 
sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận 
cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về 
việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan 
cho Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 120 
Luật Doanh nghiệp.

0

*

Căn cứ khoản 3 Điều 120 
Luật Doanh nghiệp.

9 Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chi chứng 
khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng 
chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có 
dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công

ty-

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng 
khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các 
chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát 
hành có dấu và ’chữ ký của người đai diên theo pháp 
luật của Công ty.

Căn cứ theo chứng nhận 
cổ phiếu



10 Điều 8. Chuyển nhượng cổ phấn 
Khoản 1:

Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ 
khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, c ổ  phiếu 
niêm yế t trên Sở  giao dịch cìtứng khoán được chuyển 
nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán 
và thị trường chứng khoán.

Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ 
khi Điều lê nàv và pháD luât có C1UV đinh khác, c ồ  phiến 
được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Căn’ cứ các khoản 1, 2 
Điểu 126 Luật Doanh 
nghiệp và thực tế của 
Công ty (hiện đang niêm 
yết cổ phiếu tại Sở GDCK 
TP. Hồ Chí Minh).

11 Điêu 9. Thu hôi cô phân
1 - Khoản 1:

Trường họp cổ đông không thanh toán đầy đủ yà 
đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị 
thông báo và có quyền yêu cầu cố đông đó thanh toán số 
tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và nhũng 
chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra 
cho Công ty.

2- Khoản 4:

Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được 
quyền chào bán. HỘI đồng quản trị có thế trực tiếp hoặc 
ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã 
sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo 
những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy 
là phù hợp.

Trường họp cổ đông không thanh toán đầy đủ và 
đúng han vói số co phần đã đăng kỷ mua, Hội đồng 
quản trị thông báo và có quyền yêu cầu €0 đông đó 
thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản 
tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh 
toán đầy đủ gây ra cho Công ty.

Cổ phần bi thu hồi đươc coi là các cổ phần chim 
bán ăươc theo auv đinh tai khoản 4 Điều 111 Luât 
Doanh nshiêp. Hôi đông quản trị có thê trực tiêp hoặc 
ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người 
đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác' 
theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị 
thấy là phù hợp.

Căn cứ các Điều 111 và 
112 Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 4 Điều 111 
Luật Doanh nghiệp.

11 Điều 11. Quyền của cổ đông
1- Khoản 2: Người nắm giữ cổ phần phổ thông có 

các quyền sau:

1 .1 -Điểm a khoản 2:

Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại 
Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ 
quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. »

1- Khoản 2: c ỗ  đông phổ tliôns có các quyền sau:

Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu, quyết tnrc 
tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện 
đươc uv quvền h0ăc thưc hiên bỏ Dhiếu từ xa lioăc theo 
hình thức khác do pháp luât CỊUV định.

Căn cứ khoản 1 Điều 114 
Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ điểm a khoản 1 
Điều 114 Luật Doanh 
nghiệp.



1.2- Điểm c khoản 2:

Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán 
đây đủ theo quy định của Điêu lệ này và pháp luật hiện 
hành;

1.3- Điểm d khoản 2:

Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương 
ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu.

1.4- Điểm đ khoản 2:

Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên 
quan đến cổ đông trong Danh sách cổ đông đủ tư cách 
tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các 
thông tin không chính xác.

1.5- Điểm g khoản 2:

Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được 
nhận một phân tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần 
góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho 
chủ nợ và các cổ đông nắm' giữ loại cổ phần khác của 
Công ty theo quy định của pháp luật.

2. Khoản 3: c ố  đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 
5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 
sáu (06) tháng ừở lên có các quyền sau:

2.1- Điểm b khoản 3 :

Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập 
Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 va 
Điều 97 Luật Doanh nghiệp

Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho 
người khác. trử trưòìiíỉ hơp quy đỉnh tai khoản 3 Điều 
119 và klioản 1 Điều 126 Luât Doanh nghỉêy.

Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng 
với tỷ lê cổ phần nhổ thông của tìniíỉ cồ đô nữ tro ne 
Công ty.

Xem xét, tra cứu và trích lục các thông trong 
Danh sách co đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa 
đôi các thông tin không chính xác.

Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận 
một phân tài sản còn lại tương ứng với tỷ lê sở  hữu cổ 
phân tai Công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ 
nợ và các cổ đông sở  hữu loại cổ phần khác của Công 
ty theo quy định của pháp luật.

Khoản 3: c ố  đông hoặc nhóm cổ đông sở  hữu từ 
5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 
sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:

Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu 
tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 
114 và Điều 136  Luật Doanh nghiệp.

Căn cự điểm d khoản 1 
Điều 114 Luật Doanh 
nghiệp.

Căn cứ điểm c khoản 1 
Điều 114 Luật Doanh 
nghiệp.

Căn cứ điểm đ khoản 1 
Điều 114 Luật Doanh 
nghiệp.

Căn cứ điểm g khoản 1 
Điều 114 Luật Doanh 
nghiệp.

Căn cứ khoản 2 Điều 114 
Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 3 Điều 114 
và khoản 6 Điều 136 Luật 
Doanh nghiệp.



2.2- Điêm đ khoản 3:

Các quyền khác quy định tại Điều lệ này

2.2- Bổ sung thêm:

Các quyền khác quy định tại Điều lệ này và 
pháp luât.

Xem  xét và trích lue biên bản liop và các ne/li 
quvêt của H ôi đông auản tri, báo cáo tài chính eiữà 
năm và báo cáo tài cìdnìi năm theo mẫu của liê thống

Căn cứ điểm đ khoản 2 
Điều 114 Luật Doanh 
nghiệp.

Căn cứ điểm b khoản 2 
Điều 114 Luật Doanh 
nghiệp.

kế toán Vỉêt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soái.

12 Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông
1- Khoản 2:

Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 
thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại 
diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. c ổ  
đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị 
làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.

»

2- Khoản 4: Cung cấp địa chỉ chính xác khi mua 
cổ phần.

3- Khoản 5: Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo 
quy định của pháp luật.

Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 
thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại 
diện được ủy quyên hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa hoăc 
theo hình thức kliác do pháp luât auv đirìh. c ổ  đône 
có thế ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm 
đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.

Cun« cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cỗ

Căn cứ điểm a khoản 1 
Điều 114 Luật Doanh 
nghiệp.

Căn-cứ khoản 4 Điềụ 121 
Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 4 Điều 115 
Luật Doanh nghiệp.

phần. Trường hffp cổ đôns thav đỏi đia cliỉ phải thông
báo kip thời với Công tv để câp niiât vào sỏ đãníỉ kí’ cổ
đông. Công tv không chiu trách nhiêm về vỉẽc không
liên lac đươc với cô đông do khône đươc thône báo
thav đối đìa chỉ của cổ đônọ.

Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của 
Điều lê Công tv và oháp luât.

13 Điều 13. Đại hội đồng cố đông 
1- Điểm c khoản 3:

Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số 
thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa STấ 
thành viên quy định trong Điều lệ;

- .... ..

Khi số thành viên của Hôi đồng quản tri, Ban 
kiêm soát ít hơn sô thành viên theo quv đinh của pháp 
luật hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong 
Điêu lệ.

Căn cứ điểm b khoản 3 
Điều 136 Luật Doanh 
nghiệp.



Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban 
kiếm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội 
đồng quản trị hoặc cán bộ quản 4ý cấp cao vi phạm 
nghiêm trọng các nghĩa vụ 'của họ theo Điều 119 Luật 
Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có 
ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.

3- Điểm a khoản 4:

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng 
cố đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số 
thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại 
điếm c khoản 3 Điều 13 hoặcc nhận được yêu cầu quy 
định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều 13.

4- Điểm b khoản 4:

Trường họp Hội đồng quản trị không triệu tập hộp 
Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 
Điêu 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, 
Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập 
họp Đại hội đồng cổ đông theo quy- định Khoản 5 Điều 
97 Luật Doanh nghiệp.

5- Điểm c khoản 4:

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 
Đxều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo 
cô đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d 
khoản 3 nnày có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định Khoản 6 Điêu 97 Luật Doanh nghiệp.

Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cúộc họp nếu 
Ban kiếm soát có lý do tin tường rằng các thành viên 
Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm 
nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật 
Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc 
có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của 
mình.

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông trong thòi hạn ba mươi (30) ngày kể từ 
ngày số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 hoặc 
nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 
3 Điều 13.

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập 
họp Đại hội đông cổ đông theo quy định tại điểm a 
khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mưới (30) ngày 
tiêp theo, Ban kipm soát phải thay thế Hội đồng quản trị 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp 
Đại hội đông cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 
Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo,, 
cô đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d 
khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban 
kiêm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định khoản 6 Điều 136  Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ điểm d khoản 3 
Điều 136 Luật Doanh 
nghiệp.

Căn cứ khoản 4 Điều 136 
Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 5 Điều 136 
Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 6 Điều 136 
Luật Doanh nghiệp



14 Điêu 14. Quyên và nhiệm vụ của Đại hội đông cô
đông

1 - Khoản 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có 
quyên thảo luận và thông qua:

a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán'

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

c. Báo cáo của Ban kiểm soát;

d. Ke hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của 
Công ty.

2- Điểm 1 khoản 2:

Kiểm tra và xử lý các vi phạiĩi của Hội đồng quản 
trị hoặc Ban kiểm soát gây’thiệt hại cho Công ty và các 
cổ đông của Công ty

3- Điểm m khoản 2:

Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi 
nhánh hoặc giao dịch mua, quyết định đầu tư co giá trị từ 
50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi 
nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tai chính gần 
nhất được kiểm toán.

a. K ê ỉioacỊi kinh doanh hàng năm và dài han 
của Cône tv:

b. Báo cáo tài chính năm;

c. Báo cáo của H ôi đồne quản tri về quản tri và 
kêt quà hoat đồng của ỈIôi đồne quản tri và từníỉ 
thành viên H ôi đồìtí! quản tri:

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh 
doanh của Cône ty. vê kêt auả ìtoaí đông của H ôi đồne 
quản tr i, Tône siám đôc:

đ. Báo cáo đánh eiá kết quả iioat đông của Ban 
kiêm soát và của tiens Kiêm soát viên:

e. Mức cố tức đối với mỗi cổ phần của tìmiỉ loai;

f. Các vẩn đề khác thuôc thẩm quyền.

Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và co 
đông

Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặG 
chi nhánh hoặc giao dịch mua, quyết định đầu tư có giá 
trị từ 35%  trở lên tông giá trị tài sản của Công ty và các 
chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất được kiểm toán.

Căn cứ khoản 2 Điều 135 
và khoản 2 Điều 136 Luật 
Doanh nghiệp.

Căn cứ điểm h khoản 2 
Điềũ 135 Luật Doanh 
nghiệp.

Căn cứ điểm d Khoản 2 
Điều 135 Luật Doanh 
nghiệp.
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Việc Tông giám đôc điêu hành đông thời làm Chủ 
tịch Hội đồng quản trị.

5- Điểm p khoản 2:

Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết 
họp đông với những người được quy định tại Khoản 1 
Điểu 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn 
hon 20%  tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh 
của Công ty đu'Ọ’c ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
được kiêm toán.

Bỏ

Qông ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kếí 
hợp đông với những người được quy định tại Khoản 1 
Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lón 
hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi 
nhánh của Công ty đưọ’c ghi trong báo cáo tài chính gần 
nhất được kiểm toán.

Điêu 17. Triệu tập Đại hội đồng cô đông, chương 
trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

1 -Điểm a khoản 2:

Chuấn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện 
tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi 
(30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ 
đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù 
họp với luật pháp và các quy’dinh của Công ty.

2- Khoản 3:

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi 
cho tât cả các cô đông đông thời công bố trên phương 
tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi Công ty 
niêm yêt), trên trang thông tin điện tử (website) của Công 
ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít 
nhât mười lăm (15) ngày ừước ngày họp Đại hội đồng cổ 
đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển 
đi một cách họp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào 
hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các 
tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại 
đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang

Căn cứ khoản 2 Điều 152 
Luật Doanh nghiệp và tỷ 
lệ vốn nhà nước tại Công 
ty (hiện là 67,06%).

Căn cứ Khoản 3 Điều 162 
Luật Doanh nghiệp

15

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đông cô đông được lập dựa trên sô đăng ký cổ đông của 
Công tỵ. Danh sầch cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng cố đông được lâp khôns sóm hơn 05 nsàv trước 
ngày sỉrì eỉây mời hop Đ ai hôi đồns cổ đônữ

Thông báo đươc đến tất cả các cồ đôns irons 
(lanh sách cô đôns có quyên dư liov châm nhất mười 
lăm (15) ngày ừườc ngày khai mac. Thô na báo mời 
hop yliả i có tên, đỉa ch ỉ tru sở  chính, mã số doanìi 
nshlêv: tên. đỉa chỉ thườnẹ trú của cổ đônọ. thời gian, 
đia điêm hop và những yêu câu khác đôi với người dư
họp-

Căn cứ khoản 1 Điều 137 
Luật doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 1 Điều 139 
LuậtDoanh nghiệp.



3- Bổ sung thêm khoản 4:

4- Bổ sung thêm khoản 5:

5- Bổ sung thêm khoản 6:

Tìiôns báo đươc eửi bans yhươnẹ thức bảo 
đảm đến đươc đia chỉ tiên hê của co đôns; đồng thời 
đătie trên phươne tiên điên tử  của Côns ty và đăng 
báo hàng ngày của Trung ươns hoăc đỉa phittrng.

Thông báo mời hoy phải đươc ẹỉri kèm các tài 
liêu sau đây:

a) Chương trình hop, các tài liệu sử  duns 
trong cuôc hoy và dư thảo nẹhi quyết đối với từns vẩn 
đề íronẹ chươns trình hop.

b) Phiếu biểu quyết.

c) Mau chỉ đinh đai diên theo ủy quyền dteìioy.

Viêc gửi tài liêu hop theo thông báo mời liop 
quy đinh tai khoản 4 Điều này có the thay the bane 
đăng tải trên ừang thôns tin điên tử  của Công ty. 
Trường hơp này. thông báo m òi họp phải eh ỉ rõ nơi, 
cách thức tải tài liêu và Cône ty phải sử i tài liêu theo

Căn cứ khoản 2 Điều 139 
Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 3 Điều 139 
Luật Doanh nghiệp.

phương thức bảo đảm nếu có yêu cầu bằng văn bản từ  
phía cổ đông.

Căn cứ khoản 4 Điều 139 
Luật Doanh nghiệp.

16 Điều 18. Các điều kiện để tiế« hành họp Đại hội 
đồng cổ đông.

1. Khoản 1:

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ 
đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền 
biểu quyết.

2. Khoản 2:

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần 
thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể tử thời điểm ấn

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ 
đông dự họp đại diện cho ít nhất 51%  tổng số phiếu biểu 
quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần 
thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn

Căn cứ khoản 1 Điều 141 
Luật doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 2 Điều 141 
Luật doanh nghiệp.



định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. 
Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 
ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu 
tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là 
các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp 
đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc 
họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong 
vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ 
đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có số cổ đông 
dư hoo đai diên cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu 
quyết.

•

17
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại 

Đại hội đồng cổ đông

Khoản 4:

a. Chủ tịch Hội đồng quản ừị làm chủ toạ các cuộc 
họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường họp Chủ tịch 
vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các 
thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ 
cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ 
toạ, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất 
điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp 
trong số những người dự họp và ngữời có phiếu bầu cao 
nhất làm chủ toạ cuộc họp.

b. Trong các trường họp khác, người ký tên triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ 
đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu bầu cao 
nhất được cử làm chủ toạ cuộc họp.

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc 
họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch 
vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các 
thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ 
tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường họp không 
bầu đươc người làm chủ toa thì Trưởng Bân kiểm soát 
điều khiển để Đai hôi đồne cổ đôna bầu chủ toa cuôc 
họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc 
họp.

b. Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông 
bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất 
làm  chủ toạ cuộc họp.

Căn cứ điểm a, b khoản 2 
Điều Ì42 Luật Doanh 
nghiệp.



18 Điếu 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn 
đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng 
số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt

1. Hình thức thông aua N sh i quvết của Đ ai hôi Căn cứ điều 143 Luât
đôns cố đône:

a. Đ ai hôi đồng cổ đông thône qua các Ouvết
Doanh nghiệp.

đinh thuôc thấm auvền bẳns hình thức biểu auvết tai
trực tiêp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt 
tại Đại hội đồng cổ đông:

cuôc hop hoăc lẩv V kiến cổ đôns bằng văn bản.
b. N eh ỉ duvết của Đai hôi đồng cổ đôns về các

a. Thông qua báo cáo tài chính năm;

b. Ke hoạch phát triển ngắn’và dài hạn của công
ty;

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành 
viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

vấn đế sau đãv vhải đươc ihôns (tua bằns hình thức
biếu auvết tai cùôc hov Đ ai hôi đồns cồ đône:

- Sửa đổi. bổ suns các nôi (lune của Điều lê
Công tv;

- Đinh hướns phát triển Cône tv:
- Loai cố phần và tỗns số cỗ phần của tiens

loại;
- Bầu, miễn nhiêm, bãi nhiêm thành viên Hôi

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên 
quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, loại cổ 
phiêu và sô lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức 
lại hay giải thể Công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công 
tỵ hoặc các chi nhánh, đầu tư có giá trị từ 50% trở lên 
tông giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của 
Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm 
toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu 
bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội 
đồng cổ đông (trong trường họp tổ chức họp trực tiếp) 
hoặc ít nhât 75% tông số phiếu bầu của các cổ đông có 
quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý 
kiến cố đông bằng văn bản).

đồns auản tri và Ban kiểm soát; *

- Giao dich mua. bán tài sản Côns tv hoăc các
chi nhánh, dư án đầu tư  có siá  tri từ  35% trở' lên tons
giá trị tài sản của Cône tv và các chi nhánh của Cône
tv tính tlieo Báo cáo tài chính gần nhất đươc kiểm
toán;

- Thôns aua Báo cáo tài chính năm:

- Tổ chức lai, iỉiải thể Cône tv.

2. Điều kiên để Nữ hi (Ịuvết đươc thôns aua: 

a. Trừ trườne ÌIƠD ouv đinh tai điểm khoản b Căn cứ khoản 1 Điều 144 
Luật Doanh nghiệp.khoản 2 Điều nàv, Nghi quvết của Đ ai hôi đồ nữ cỗ

đông về các vấn đề sau đãv đươc thông qua nếu đươc
số cố đông đai diên cho ít nhất 65% tổne số phiếu biểu

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu 
dôn phiêu, theo đó môi cổ đông có tổng số phiếu biểu 
quyêt tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số

quyết của tất cả các cổ đông dư liop tán thành: *

- Loai co phần và tons số cổ phần của từniỉ
loai;

- Thav đỗi neànìt, nshề và lĩnh vưc kỉnh
thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban 
kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu

doanh;

ớ r



của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu 
bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 
phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định 
tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên 
cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng 
của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành 
bầu lại trong số các ứng cử .viên có số phiếu bầu ngang 
nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

4. Các quyết định khác theo nguyên tắc đa số 
phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có itìặt 
trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt 
tại Đại hội đồng cổ đông.

- Thav đối cơ  cẩu tồ chức ợuản lv Công tv:

- Giao dich mua, bán tài sản Cône tv hoăc các -

chi nhánh: dư  án đầu tư có sỉá  tri từ  35% trở lên tểne  
giá tri tài sản của Công tv và các chi nhánh của Cône
tv tính theo Báo cáo tài chính sần nhất đươc kiểm
toán;

- Tổ chức lai. íỉiải thể Cô nữ tv.

b. Các Cỉuvết đinli k ì lác của Đ ai liôi đồns cổ Căn cứ khoản 2 Điều 144
đône đươc thôns aua khi đươc số cỗ đôns đai diên cho Luật Doanh nghiệp.
ít nhất 51 % tỗníỉ số phiếu biểu auvết của tất cả các cố
đôns dư  hov tản thành, trừ  trườns hơp auv đinh tai
điếm a và điểm c khoản 2 Điều nàv.

c. Viêc biểu auvết bầu thành viên H ôi đồníĩ Căn cứ khoản 3 Điều 144
í/uản tri và Ban kiểm soát phái thưc hiên theo Luật Doanh nghiệp.

• pliươne thức bầu dồn phiếu, theo đó moi cồ đông có
tong so vhỉếu biếu auvết íieơne ứne với tỗne số cổ
phần sở  hĩeu nhãn với số thành viên đicơc bầu của
H ôi đồng auản tri hoăc Ban kiểm soát và cỗ đône có 
CỊuvền dồn hết hoăc m ôt phần tống so vhiếu bầu của
mình cho m ôt hoăc m ôt số ứng cử viên. .

Neicời trủne cử thành viên H ôi đằng ctuản tri 
hoăc thành viên Ban kiểm soát đươc xác đinh theo sẻ
pỉtiếu bầu tính từ  cao xuống thấp, bắt đầu từ  ím s cử
viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành
viên (JUV đinh tai Điều lê nàv. Trưừne hơp có từ  02
Oiai) ứns cử  viên trở  lên cùng đat số phiếu bầu như

í \ v; nhau cho thành viên cuối cùns của H ôi đằne aiứín tri
* ■ % hoăc Ban kiểm soái thì sẽ  tiến hành bầu lai troníỉ số

các ứns cử  viên có số phiếu bầu neans nhau hoăc lưa
* chon theo tiêu chí (ỊUV chế bầu cử.

ả. Trưàng hou thôns aua N ehi -ctuvết dưới 
hình thức lấv V kiến bằng văn bản thì Nghi quyết của Căn cứ khoản 4 Điều 144 

Luật Doanh nghiệp.Đ ai hôi đồne cỗ'đône đicơc thôns (tua nếu đươc sổ cỗ
* đône đai diên cho ít nhất 51 % tỏng sổ phiếu biểu auvết

I tán thành. •
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Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội 
đông cô đông

1- Bổ sung thêm khoản 2:

2- Khoản 2:

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, 
dự thảo quyêt định của Đại hội đồng cổ đông và các tài 
liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy y kiến kèm 
theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được 
gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký 
của từng cô đông. Hội đông quản trị phải đảm bảo gửi, 
công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp 
lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm 
(15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

3-Khoản 8:

Quỹết định được thông qua theo hình thức lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản phải đươc số cổ đông đái 
diện ít nhất 75% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết 
châp thuận và có giá trị như quyêt định được thông qua 
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điêu 22. Biên bản họp Đại hội đông cô đông 

Cụm từ “Biên bản”

Quy trình, thủ tuc xin V kiến cỗ đôns bằníỉ văn 
bản phải đươc nêu rõ tai auv chế quản tri nôi bô của 
Công ty.

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, 
dự thảo quyêt định của Đại hội đồng cổ đông, các tài 
liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm  
theo dư thảo nghi quyết đinh và íỉửi cho các cỗ đône 
có quyên biêu nuyêt châm nhât 15 (mười lăm) nỉỉàv 
trước thời han phải gỉrì lai phiếu lấy V kiến. Viêc lây 
danh sách cổ đô na íỉửi phiếu lấy V kiến thưc hiên theo

/ t ỉ t í  l i  //lì /7/1/1/ỈM ĩ 1 lA í r /. I. o x \ ì í..

danh sách cô đông eỉrì phiếu íấv V kiến thưc hiên theo 
quy định tai khoản 1 và khoản 2 Điều 137 Luât 
Doanh nẹhiêp. Yêu cầu. cách thức lẩy ý kiến và tài 
liệu kèm theo thưc hiên theo a m  đinh tai Điều 139 
Luât Doanh tiíỉlùên.

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết đĩnh 
được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điêu 22. Biên bản và N ẹhi auvêt họp Đại hội đông cô 
đông

Cụm từ “Biên bản và N ghị qu yết’

Điều 23. Yêu câu hủy bỏ quyêt định của Đại hội 
đông cô đông

Bỗ sung khoản 3:

Căn cứ thông tư 121 ngày 
26/7/2012 của Bộ Tài 
chính.

Căn cứ Khoản 2 Điều 145 
Luật Doanh nghiệp.

Tỷ lệ thông qua đã được 
nêu tại điểm d khoản 2 
Điều 20 của Điều lệ.

Theo quy định về công bố 
thông tin trên thị trường 
chứng khoán
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Căn -cứ khoản 3 Điều 148 
Luật Doanh nghiệp.



có auvết đỉnh khác, trừ  tricòne hưp áp (luns biện pháp
khẩn cấv tam thòi theo ciuvết đinh của cơ  quan có
thẩm ctuvền.

22 Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng 
quản trị

1 - Khoản 1:

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công 
ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đông quản trị. 
Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để 
thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những 
thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

2- Điểm c khoản 4: '

Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 
Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 
3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đông cô 
đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm 
quyet định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các họp 
đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, 
sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh).

H ôi đ ồ m  auản tri là cư auan auản lv Côns tv, 
có toàn auvền nhân danh Công tv để ctuvết đỉnh, thực

Căn cứ khoản 1 Điều 149 
Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 2 Điều 149 
và khoản 1, 3 Điều 162 
Luật Doanh nghiệp.

hiên các auvền và níỉhĩa vu của Cânư tv không thuộc
thẩm c/uvền của Đ ai hôi đồne cổ đông.

Trnn ữ pham vi auv đinh tai khoản 2 Điều 149 
Luât Doanh nưhiên và trừ  triàrnư hơp CỊUV định CỊUV
đinh tai điểm d  khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3
Điều 162 Luât Doanh nghiêv phải do Đại hội đồng cố 
đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm 
quyet định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp 
đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, 
sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh).

23 Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị
1- Khoản 1:

Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành 
viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi 
Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tông giám đôc 
điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đông quản trị 
kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được 
phê chuẩn hàng năm tại ĐHĐCĐ thường niên.

2- Khoản 4: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản 
trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đông quản trị phải bâu 
người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các 
thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. 
Chủ ti ch Hôi đồne auản tri khôns kiêm nhiêm chức vu 
Tổng giám đốc điều hành của Công tự-

Chủ tích H ôi đồns Cĩuản tri có thể bi bãi nhiễm 
theo auvết đỉnh của H ôi đồns auản tri. Trưởng hợp 
Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, 
Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời 
hạn mười (10) ngày.

Căn cứ .khoản 2 Điều 152 
Luật Doanh nghiệp và 
thực tế của Công ty.

Căn'cứ khoản 6 Điều 152 
Luật Doanh nghiệp.

y  /  /y



24 Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1- Khoản 4:

Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 
Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm 
(15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch 
Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề 
nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt 
hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức 
cuộc họp được đề cập đến ợ khoản 3 Điều 27 có thể tự 
mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 
Điều 27 phải được tiến hành trong thời han bẩv (07) 
ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội 
đông quản trị không châp nhận triệu tập họp theo đề 
nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt 
hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ 
chức cuộc họp được đề cập đến ở khoản 3 Điều 27 có 
thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Căn cứ khoản 5 Điều 153 
Luật Doanh nghiệp.

2- Khoản 8:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất 
chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần 
tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).

Trường họp không đủ số thành viên dự họp theo 
quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn 
mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 
Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hon một nửa 
(1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 1ần thứ nhất 
chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần 
tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy 
định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bẩy 
(07) ngày kể từ ngày dư đinh hop lần thứ nhất. Cuôc 
họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa 
(1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Căn cứ khoản 8 Điều 153 
Luật Doanh nghiệp.

25 Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, chức vụ và 
quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành

Khoản 2:

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm 
(05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có 
thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao 
động. Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà 
pháp luật câm giữ chức vụ này.

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba 
(03) năm và có thể đươc tái bổ nhiêm. Viêc bổ nhiêm có 
thế hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng 
lao động. Tống giám đốc điều hành không phải là người 
mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.

*

Căn cứ Điều lệ mẫu ban 
hành kèm thông tư 121 
của Bộ tài chính.

26 Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên B an iáểm  soát của Công 
ty là ba (03) người. Các thành viên Ban kiểm soát không 1

1- Sổ lièơng thành viên Ban kiểm soát của Căn cứ các Điều 163, 164 
L uật Doanh nghiệp.Công tv là ba (03) thành viên. Các Kiểm soát viên do

............



phải là người trong bộ phận kê toán, tài chính của Công 
ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty 
kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo 
tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một 
(01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người 
có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công 
ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm 
Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên 
môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và 
trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông 
tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi 
đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại 
hội đồng cổ đông.

2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết 
của từng người lại với nhau đế đề cử các ứng viên Ban 
kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% 
đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 
đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề 
cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối 
đa ba (03) ứng viên.

3. Trường họp số lượng các ứng viên Ban kiểm 
soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng 
cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm 
ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty 
quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế 
Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm 
soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội 
đồng cồ đông bầu, nhiệm kỷ của Ban kiểm soát không

Đ ại hôi đồne cỗ đôns bầu, nhiêm kỳ của Kiểm soát 
viên khôns quá năm (05) năm và Kiếm soát viên 
có thế đươc bầu lai với so nhiêm kỳ không han chế.

2- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên tioăc kế 
toán viên. Kiểm soát viên không đicơc s iữ  các chức vu 
quản lý của Công ty và không phải là nẹười trone bô 
phân kế toán, tài chỉnh của Côns ty. Kiểm soát viên 
có thể không phải là cổ đông của Cône ty.

3- Kiểm soát viên không phải là thành viên hay 
nhân viên công ty kiểm toán đôc lâp đans thực hiên 
vỉêc kiếm toán báo cáo tài chính của Công ty.

4-* Kiểm soát viên khôns phải là nẹười có liên 
quan với thành viên H ôi đồns quản tri, Tong giám  
đốc điều hành và các cán bô quản lý khác của Công 
ÙL

5- Các Kiểm soát viên bầu môt nsườỉ trone số 
họ làm Trưởng Ban kiếm soát theo nsuyên tắc đa số. 
Trưởns Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoăc kiểm  
toán viên chuyên nghiên và phải làm viêc chuyên 
trách tai Côns ty. Trưởns Ban kiếm soát có các quyền 
và trách nhiêm sau:

d. Triêib tập cuộc hop Ban kiểm soát;

e. Yêu cầu H ôi đồng quản tri, Tổng giám đốc 
điều hành và các cán bô quản lý khác cuns cấp các 
thânự tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát:

f . L ây và ký báo cáo của Ban kiếm soát sau 
khi đã tham khảo ý kiến của Hôi đồns quản tri để 
trình Đ ai hội đồns cồ đônẹ.



quá năm (05) năm; thành viên Ban kiêm soát có thê được 
bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

5. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách 
thành viên trong các trường họp sau:

a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành 
viên Ban kiểm soát;

b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản 
thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công ty;

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các 
thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng 
chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành 
vi dân sự;

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các 
cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) 
tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm 
soát và Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của 
người này bị bỏ trống;

e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban 
kiểm soát theo quyết định của Đại hộĩ đồng cổ đông.

6. Các cô đông có quyên eôp sô phiêu biêu 
ciuvêt của tiens neicòi lai vói nhau đê đê cử các ừnọ 
viên Ban kiêm soát. Cô đông hoăc nhóm cô đông sở  
hữu từ  5% đến dưới 10% tỗns số cổ phần có quyền 
biêu ciuvêt đươc đẽ cử  môt (01) ứns viên; từ  10% đến 
dưới 30% đươc đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ  30% 
ừ ở  lẽn đươc đề cử tối đa ba (03) ứns viên.

7. Trường hơp số lương các ứng viên Ban 
kiêm soát thông qua đê cử  và Ímíĩ cử  vân không đủ sô 
lượnẹ cần thiết. Ban kiểm soát đương nhiêm có thể đề 
cử thêm ứne cử viên hoăc tổ chức đề cử  theo cơ chế 
đươc công ty quy đinh tai Quy chế nôi bô về quản tri 
công ty. Cơ chê Ban kiêm soát đươns nhiêm đê cử ứne 
viên Ban kiêm soát phải đươc cône bô rõ ràns và phải 
đươc Đ ai hôi đồng cỗ đôns thôns (tua trước khi tiến 
hành đề cử.

8. Kiếm, soát viên khône còn tư  cách thành 
viên Ban kiêm soát irons các trườnẹ hơp sau:

a. Kiểm soát viên đó không còn đủ tiêu chuẩn 
và điều kiên làm Kiểm soát viên theo quy đinh tai Điều 
164 Luàt Doanh nẹhỉêp;

b. Kiểm soát viên đó từ  chức bằng môt văn bản 
thôns báo đươc gửi đến tru sở  chính của Côns ty;

c. Kiếm soát viên đó bi rối loan tâm thần và các 
thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng 
cliím s chuyên môn cliứns tỏ nsười đó không còn 
năng lưc hành vi dân sir;

cỊ. Kiểm soát viên đó vắns m ăt khôns tham dư  
các cuôc hop của Ban kiểm soát liên tue irons vờnịỉ 
sáu (06) tháns liên tuc không đươc sư  chấy thuân của



Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết đỉnh rằng 
chức vu của nsieài này bỉ bỏ irons:

g.  Kiểm soát viên đó bỉ cách chức thành viên 
Ban kiểm soát tlieo quyết đỉnh của Đai hôi đồns co 
đông.

27 Điều 33. Ban kiếm soát

1- Khoản 1:

Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát 
có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những 
quyền hạn và trách nhiệm sau đây:...

2- Điểm d khoản 1:
Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng yà

quý.

3- Khoản 2:

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều 
hành và cán bộ quản lý khác phải cung cấp tất cả các 
thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty 
theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải 
bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các 
thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng 
quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị 
phải được cung cấp cho thành viên Ban kiếm soát vào 
cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản 
trị.

Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát 
có quyền và nghĩa vu theo quy định tại Điều 165 Luât 
Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền 
và nghĩa ỵu  sau đây:...

Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và 
quý và các báo cáo tình hình kính doanh của Côns ty.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
điều hành và cán bộ quản lý khác phải cung cấp tất cả 
các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của 
Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công 
ty phải bảo đảm rằng toàn bộ các bản sao nghỉ quyết, 
biên bản hop của Đai hồi đồng co dons và của Hôi 
đồns quản tri, các thông tin tài chính . các íhôns tin và 
tài liêu khác cung cấp cho co đông và các thành viên 
H ôi đồns quản tri yhảỉ ctươc cung cấp cho các Kiểm  
soát viên vào cùnií thời điếm và theo phương thức 
như đoi với cỗ đôns và thành viên H ôi đồns quản tr i

Căn cứ Điều 165 Luật 
Doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 3 Điều 165 
Luật Doanh nghiệp.

Căn' cứ Điều 166 Luật 
Doanh nghiệp.



Điều 39 và Điều 40. c ổ  tức và các vấn đề khác 
liên quan đến phân phối lợi nhuận .

Điều 39. Cổ tức

1. Đại hội đồng co đông quyết định mức chi trả 
cố tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận 
được giữ lại của Công ty.

2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội 
đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ 
nếu xét thấy việc chi ừả này phù hợp với khả năng sinh 
lời của Công ty.

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền 
trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ 
phiếu.

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng 
cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần 
cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực 
thi quyết định này.

5. Trường họp cổ tức hay những khoản tiền khác 
liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, 
Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi 
trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân 
hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ 
đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản 
theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông 
cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty 
không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty 
chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức 
đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng 
khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng 
khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 39. Phân pliổi loi nhuân sau thuế, trà cổ 
tức. sử  duns các Qũy:

L Đ ai hôi đằng cỗ đô na Công ty quyết đỉnh vỉêc 
phân phối lợi nhuận sau thuế của Cône ty . trả cổ tức 
cho cổ đone trên cơ  sở  Phươns án đề xuất của H ôi 
đồng quản tri Công ty, theo nguyên tắc sau:

- Trích lây Qũy khen tỉueởng và Phúc lơí tối đa 
khône quá 8% loi nhuân sau thuế phát sinh trons 
năm của Cône ty;

- Viêc trích lây và sử  duns Quỹ thưỏms Ban 
quản lý, điều hành và các Oũv khác theo quy đỉnh của 
Pháy liiâí và phù hợp với /liêu quả sản xuất kinh 
doanh và nhu cầu đầu tư, phát triển của Côns ty.

2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội 
đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ 
nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh 
lời của Công ty.

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền 
trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại 
cổ phiếu.

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng 
cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một 
phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ 
quan thực thi quyết định này.

Căn cứ thực tế hoạt động 
của Công ty và quy định 
hiện hành.

Giữ nguyên không 
thay đổi



6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định 
một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo 
ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc 
người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ 
tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận 
thông báo hoặc tài liệu khác.

Điều 40. Các vấn đề khác liên quan đến phân 
phổi lợi nhuận

Việc trích lập các quỹ đo Đại hội đồng cổ đông 
thường niên quyết định trên cơ sở phieơng án phân chia 
lợi nhuận do Hội đồng quản trị đề xuất.

-Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả 'cổ 
tức và hình thức chi tt-ả cổ titc hàng năm từ lợi nhuận 
được giữ lại của Công ty;

- Việc trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông 
thường niên quyết định trên.cơ sở phương án phân chia 
lợi nhuận do Hội đồng quản trị đề xuất

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền 
khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng 
tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. 
Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua 
các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân 
hàng do cổ đông cung cấp. Trường họp Công ty đã 
chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân 
hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận 
được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về 
khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc 
thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở 
giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua 
công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam.

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, Hội đồng_ quản trị thông qua nghị quyết xác định 
một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo 
ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc 
người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận 
cố tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, 
nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

29 Điều 47. Con dấu.

1 Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu 
của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật 
pháp.

L  Côns ty có chínli thức 01 con dấu. N ôi dune con 
(lau thế hiên: Tên Cône ty, mã số Công ty, đỉa chỉ tru 
sở  đăns ký của Côttíỉ tv.

Căn cứ Điều 44 Luật 
Doanh nghiệp và Điều 12 
Nghị định 96 của Chính 
phủ.



2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử 
dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện 
hành.

Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu 
chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy 
định của luật pháp.

2. Trước khi sử  dune con dấu. Cô nữ tv có nghĩa

Căn cứ Điều 44 Luật 
Doanh nghiệp và Điều 12 
Nghị định 96 của Chính 
phủ.

vụ thông báo mẫu dấu đối với cơ  auan có thẩm auvền
* và công khai mẫu dẫu theo auv đinh của Pháp luât.

•

3. H ội đồng auản trì. Tổne siám  đốc điều hành
-

và các cá nhân có thẩm auvền liên quan sử  dung và
quản lý con dâu theo (¡uv đinh của H ôi đồns quản tri
Gông tv và Pháp luât có liên auan.

1 •


