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PHAN MO'DAU
Diu i Cong ty C6 Phn Hoang Anh Gia Lai ducic ban hành theo quy djnh cüa pháp lust và
duqc Dai hGi d6ng c6 dông thông qua theo Nghj quyêt s6 1609/21/NQDHDCD-HAGL ngày
16 thing 09 nAm 2021.

I. DINH NGH1A CAC THUAT NGO' TRONG DIEU LE
Diu 1. Dinh nghia
1. Trong Diu l nay, nhOng thut ngti duâi day sê duçic hiu nhi.r sau:
a. "V6n diu I" là v6n do tht ca các c6 dông dong gop vi quy djnh tai Diu 5 cüa Diu
l nay;
b. "Lut Doanh nghip" có nghTa là Lut Doanh nghip s6 59/2020/QH14 ctuçic Qu6c
hi thông qua ngày 17 thing 6 nAm 2020;
c. "Ngay thành lip" là ngây Cong ty dirçic cp Giy chIrng nhn dang k kinh doanh;
d. "Nguii diu hành doanh nghip" là T6ng giám d6c, Phó giám d6c hoc Phó t6ng giám
d6c, K toán trtrông, vi nguYi diêu hành khac theo quy djnh tai Diu l Cong ty;
e. "Ngixvi có lien quan" là cá nhân hoc t6 ch(rc Co quan h8 trc tip hoc gián tiép vOi
doanh nghip &rçlc quy djnh tai Dièu 4.23 cüa Lust Doanh nghip, khoãn 46 Diu 4
Lut ch(rng khoán;
f. "C6 dông ni be" là thành viên Hi d6ng quán trj, Ban kim soát, T6ng Giám
ct6c/Giám d6c, Phó Tong giám dôclPhO Giám d6c, Giám d6c Tài chinh, K6 toán
trixâng, Trtrâng phông tài chInh ké toán cüa Cong ty.
g. "Thii han hot dng" là thii han hoat dng cCia Cong ty duc quy djnh t3i Diu 2 cüa
Diu 10 nay va thai gian gia hp (nu cO) dtrc Di hi dông C6 dông cüa Cong ty
thông qua bang nghj quyét;
11.

tVit Nam" là nuàc Cong hôa XA hi CHI nghia Vit Nam;

i. "C6 dong Ian" là c6 dong dtrçic quy djnh tai khoán 18 Diu 4 Lut Chimg khoán;
j. "Lust Ch(rng khoán" cO nghTa là Lust ch(rng khoán s6 54/2019/QHI4 ngày
26/11/2019;
k. "Cuc hQp tr%rc tiáp"là hInh th(rc t6 chcrc cuOc hQp Dai hi d6ng C6 dông tp trung ti
mot dja dim, CO dông hoc dai din theo üy quyèn cüa c6 dông tham di,i, thão Iun vi
biêu quyt tri,rc tip tai dja dim to chirc cuc hçp;
1. "Cuc hQp tri,rc tuyn" là hinh thfrc t6 chcrc cuc hQp Dai hi d6ng c6 dông có sir ding
phtrcrng tin din tir và thông qua môi tni&ng internet hoc hInh thCrc khác cho phép
C6 dông i nhiêu dja diem khác nhau tham dr, tháo lun vi biu quy& bang bO phiu
din Ur hoc hInh th(rc khác do Cong ty quy djnh. Dja diem cO chü t9a tham dr là dja
dim chInh cUa CUC hçp;
m. "BO phiu din tr" là vic c6 dong hoc ngu?ñ dai din theo üy quy&i cüa c6 dông
thrc hin biEu quyét thông qua h th6ng bO phiêu din tü cüa Cong ty hoc ben thr ba
do COng ty chi djnh.
2. Trong Diàu l nay, các tham chiu tôi mot hoc mot s6 quy djnh hoc van ban khác s bao
g6m cá nhüng sCra dOi hoc vAn bin thay the chüng.
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3. Các tiêu d (chwng, diu cUa Diu 16 nay) duge sir dung nh&m thun tin cho vic hiu
ni dung và không ánh hu&ng tâi ni dung cüa Diêu 18 nay.
4. Các tir hoc thut ngO dà duc djnh nghia trong Lust Doanh nghip (nu không mâu thun
vi chcs the hoc ngCr cánh) se có nghTa Urng tir trong Diêu le nay.

II. TEN, H1NH THIC, TRy SO, CHI NHANH, VAN PHONG ftI DIN

VA THI HN HOAT DQNG CUA CONG TY
Diu 2. Ten, hInh thrc, tru s&, chi nhánh, van phông di din vi thôi hn hot dng cüa
Cong ty

1. Ten Cong ty:

2.

• Ten ting Vit:

"Cong ty co phAn Hoang Anh Gia Lai"

• Ten ting Anh:

"FTAGL Joint Stock Company"

• Ten giaodich:

"COng ty c o^ ph An Hoàng Anh Gia Lai"

• Ten vittt:

"HAGL"

Cong ty là cOng ty co^ phAn cO Ur eachpháp nhân phti hçp vài pháp 1ut hin hành cüa
Viêt nam

3. Try sâ dAng k2 cüa Cong ty IA:
-

Dja chi: 15 Tru&ng Chinh - Phirimg Phà Dng - Thành pho^ Pleiku - Gia Lai Viét nam

-

Diênthoai: (84 269) 2225888

-

Fax:

(84 269) 2222335

-

Website:

www.hagl.com.vn

4. Tong giám dc là ngithi di din theo pháp lut cCa Cong ty;
5. Cong ty có the thành lp chi nhánh và van phOng di din tai dja bin kinh doanh de^ thirc
hin cac mvc tiêu hot dng cüa Cong ty phü hçip vâi nghj quyêt cüa HOi dông quãn trj
và trong phm vi luãt pháp cho phép.
6. Trir khi chm dtrt hot dng truâc thai han theo Diu 50 Diu 18 nay, thai han hot dcng
ccsa COng ty së bat dâu tir ngày thành lp và là vô thai han.

III. MIJC TIEU, PHA&M VI KINH DOANH VA HOAT DQNG CUA CONG
TY
Diu 3. Miic tiêu hoat dng cüa Cong ty

Linh virc kinh doanh cüa Cong ty là:
o Trng cay cao su
o Sin xutdgxâydirng
o San xut giung tü, bin, gh
Chi tit: San xut hang ni thAt van phông (khong gia cong co khI, tái che phe thai, xi
ma din, san, han, chê biên go, san xuât gOm s(r, thciy tinh tai try sâ)
• Khai thác qung st
• Khai thác qung kim loai khác không chira sit
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o San xuAt, truyn tái va phãn phM din
Chi tit: San xut din, truyn tái và phân ph OM din
• My dirng cong trmnh k5 thut din dung khác
Chi tit: My ding cong trInh cong nghip
• Ho?t dng vui choi giâi tri khác chira duçrc phân vao dâu
Chi tit: Hot dtng cüa các trung tam trO choi din tr; Vu trtthng; Karaoke; Ca nhc
tap k
• Ct tóc, lam dAu, gi du
• Ban buôn vt lieu, thit bj Ip dt khác trong xây dirng
Chi tit: Ban buôn tre, nüa, g cay và go che bin (Mua ban g và lam sin); Mua ban
vt lieu xây dirng (dá granite)
• Ban buôn nOng, lam sin nguyen lieu (tnir g tre, n(ra) và dng vt sng
Chi tit: Mua ban xut khu mu cao su các Io?i và sin phm che bin tr mu cao su
• Cat to ding và hoán thin dá
Chi tit: Ch bin dá Granite
o Ban buôn may móc, thit bj và phy tüng may khác
Chi ti&: Mua ban thit bj, may cong nghip, khai khoang lam nghip, xây dmg (thit
bi, phi tüng phic vu chê biên dá Granite)
o Diu hânh tua du lich
Chi tit: Djch vu du ljch ICY hãnh ni dja
o D& sit, thép
o Dic kim loai màu
• Khai thác dá, cat, sói, dt set
• San xut sam, lip cao su; dp và tái che^ lip cao su
• San xut sin phm khác tr cao su
• Ban buôn nhiên lieu ran, lOng, khI và các sin phm lien quan
Chi tit: Mua ban xäng dAu
o

Hoat dng cüa cac cau lac b6 the^ thao
Chi tit: Hoat dng ctia các di bong, câu lc b6 bong dá

o Trng thng và chãm sOc rrng
Chi tit: Trng rrng, chäm soc rirng, mua ban cay ging (cay cao su)
o San xut sin phm khác tir g; sin xut sin phm tir tre, n(ra, ram, ra và vt lieu tt
bênh
Chi tit: San xut sin phm khác tir g (gia cong các mt hang thu cOng m5 ngh,
hang mc dan dung, phiic vii tiêu dung trong nrc và xuât khâu)
• Quang cáo
• Tu vAn, môi giOi, dAu giá bAt dng sin, dAu giá quyn scr dung dAt
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Chi tit: Djch vi tu

vAn

bAt dng sin

• San xuAt phân bón và hçip chAt ni to,
•Khaitácqungkm1olhi
• Khai thác khoáng hóa chAt và khoáng phân bón
• Khai thác và thu gom than bàn
• Vn tái hang hóa bang dung b
• San xuAt kim Ioi màu và kim loai qul
• My dirng cong trInh dung sat vá dumg b
Chi tit: xây dung cong trInh dung b
• Khai khoáng khác chua ducic phân vào dâu
• San xuAt sat, thép, gang
• Gia cong co khI; xtr 1' và tráng phü kim Ioi
• My dmg nba các Ioi
Chi tit: My drng cOng trInh dan ding
• Hoat dng djch vu tâi chInh khác chua duçc phân vào dâu (trir bâo him và báo him
xàhôi)
Chi tit: Di I' di ngoai t (theo giAy phép càa cci quan nhà nuàc cO thAm quyn cAp)
• Kinh doanh bAt Ong san, quyn sCr diing dAt thuc s& hüu, chCt sir dung hoc di thuê
Chi tit: Kinh doanh bAt dng sin; Cho thuê kho
• Ban buôn thtjc phAm
Chi tit: mua ban hang cOng nghe thirc phAm, Ban buôn trái cay,
Ianh....

cu, qua, tuoi, dông

• Ban buôn do^ ung
Chi tit: Mua ban nrçiu sin xuAt trong nucc và ruçiu nhp khAu
• Hot dng càa các

Co

si the^ thao

Chi tit: Ho?t dng thE thao (phOng tp th8 diic)
• Djch

vv hiu tri ngAn ngày

Chi tit: Khách san

•
Chi tit: Nhà hang, quán an, hang an ung
• DIch vv tAm hoi, massage và các djch vii tang cithng sue khOe thong t (trir hog dng
the thao)
• Ban buôn sin phAm thuc Ia, thu6c lao
Chi tit: Mua ban thuc Id diu sin xAt trong nuc
o Ban lé hang hóa khác mâi trong các ci:ra hang chuyên doanh
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Chi tit: Ban lé hang hang km nim, hang dang lit, hang thu cong m5 ngh8 trong các
cCra hang chuyên doanh
• San xut sin phm ttr plastic
Chi tit: San xuAt 6ng nhira PVC
• San xut khác chua dixçic phân vào dâu
Chi tit: San xut bao bI PP. PE
o Lp dt may móc thit bj và cong nghip
Chi tit: Ltp dt cu trc, cAu, các thit bj trong các cong trInh
o Vn tâi hành khách dwng b6 khác
Chi tit: Kinh doanh vn tãi khách du lIch va theo hop dng
o Ban buôn chuyên doanh khác chua duçic phân vào dâu
Chi ti&: Ban buôn phân bón, thuc trir sau va hóa chit khác sCr dung trong nông
nghip
• Ban buôn dO^ ding khác cho gia dInh
• Ban buôn may móc, thit bj và phii tüng may nông nghip
• Ban buôn kim loai và qung sAt
Chi tit: Ban buôn sAt, thép
o Kho bAi và kru gi& hang hóa
Chi tit: Kho bài và kru giii hang hóa trong kho ngoi quan.
o Hoat dng djch viii sau thu hoach
Chi tit: Sa che^ tiêu
o San xut thirc phm khác chtra &rçlc phân vào dâu
o Chi tit: San xuAt và che^ biEn tiéu
• San xuAt các sin phm tir bAp, gao, khoai lang, ml, du xanh, du nành, du den, du
phng.
• Trng cay an qua
Chi tit: chanh dày, xoài, thanh long, sAu riéng, bo..
• Float dng djch vu trng trot
• ChE bin, bâo quàn thjt và các sin phAm tir thjt
o Ch bin và bão quán rau qua
Muc tiêu hoat dng cüa Cong ty là huy dng và sCr dung vn CO hiu qua trong vic sin xuAt
kinh doanh nhäm thu kyi nhuân tôi da, tang lqi trc cho cac cô dong, tao vic lam và thu nhp
cho ngwii lao dng và dong gop cho ngân sách Nhà nuàc, phát triên cong ty ngày càng Ian
manh;
Nu bit kS' myc tiêu nào trong so^ nhüng myc tiêu nay cAn phãi có sr chAp thun cCia co quan
quãn 1 thI COng ty chi có the thirc hin myc tiêu do sau khi duçic co quan cO thâm quyên phê
duyt.
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Diu 4. Pham vi kinh doanh va hot dông

1. Cong ty dugc phép lp U hoch và tin hành tAt câ các hoat dng kinh doanh theo ngành
nghê cüa Cong ty dâ duc Cong bô trén Cong thông tin dang ky doanh nghip quc gia và
Dieu l nay, phi hçp vol quy dlnh cüa pháp lut hin hành và thirc hin các bin pháp
thIch hçip dé dat dLrçYc các miic tiêu cüa Cong ty;
2. Cong ty có thE tin hành hoatdng kinh doanh trong các nganh, ngh khác duçic pháp lut
cho phép va dirçic Dal hi dong cô dong thông qua.

IV. VON DIEU L, CO PHAN, C

BONG SANG LAP

Diu 5. Vn diu l, co phn, c dông sang lip

1. Vein diu 18 cüa Cong ty là 9.274.679.470.000 doug (Chin nghIn hai tram bay mzrcri bn
tj), sáu tram bay muvi chin triêu, bón tram bay mwcri nghIn dOng);
Tong so^ vn diu1 cüa Cong ty drçic chia thành 927.467.947 cô phn (Chin tram hai
mwcri bay triëu, bón tram sau muvi bay ngàn, chin tram bón mutri bay) Co phân vOi mnh
giá là 10.000 VND/cO phân.
2. Cong ty co the^ tang, giâm v6n diu lê khi thxçc Dai hi dng c6 dông thông qua và phà
hçp vOl các quy djnh cüa pháp lust;
3. Cophn cüa Cong ty vào ngây thông qua Diu 16 nay chi có co^ phn ph thông. Các quyn
và nghia vi kern theo cô phân duçic quy djnh tai Diêu 11, Dieu 12 cüa Diêu 18 nay;
4. COngty c6 tM phát hành cac ba1 c6 phAn i.ru dài khác sau khi có sir chAp thun cüa Dai
hi dOng cô dông và phü ho vOi các quy djnh cüa pháp lut;
5. Ten, dia chi, so^ krcing co^ phAn va các chi tit khác ve^ co^ dOng sang Ip theo quy djnh cüa
Ludt Doanh nghip sê duçic nêu tai phy lye dInh kern. Phy lye nay là mot phân cüa Diêu
lé nay;
6. C phAn ph thông phâi dixçic isu tiên chào ban cho các c dông hin hru theo t' I tLrong
tirng vOl t' le sO hüu CO phân phO thông ciia ho trong Cong ty, tth truOng hgp Dai hi dong
cO dông quy djnh khác. SO cô phan cO dOng không dang k' rnua het sê do Hi dOng quán
trj eüa Cong ty quyêt djnh. Hi dOng quán trj có the phân phOi sO cô phân do cho các dOl
ftrqng theo cácdiêu kin và each thrc ma Hi dOng quán trl thAy là phC ho. -p, nhi.rng không
di.rçic ban so cô phân do theo cac diêu kin thun lçi han so vói nhng diêu kin dA chào
ban cho cac cO dOng hiên hu, trir tnrYng her Dai hi dOng cô dông chap thun khác hoc
trong tri.rxng hçip cô phân duçc ban qua SO Giao djch Chrng khoán theo phiicing thtrc dâu
giá;
7. COng ty có the^ rnua co^ phAn do chInh cOng ty dâ phát hành (ke^ Ca co^ ph.n tru dAi hoàn lai)
theo nhthig cách thrc disc quy dlnh trong Diêu le nay và pháp lut hin hành. CO phAn
phô thông do COng ty mua 'ai là cô phiêu qu5 Va Hi dOng quân trj cO the chào ban theo
nhUng each thcrc phü hçip vOl quy djnh ccia Dieu 16 nay và Ludt Chcrng khoán và van bin
huOng dan lien quan;
8. COng ty có the^ phát hành cac loi chüng khoán khác khi thrçic Dai hi dng co^ dOng nhAt
trI thông qua bang van bàn và phü hop vOl quy djnh cüa pháp lut ye chfrng khoán và thj
trtxOng chCrng khoán.
Diu 6. Chüng nhn cô phiu

1. CO^ dOng cüa COng ty dLrçlc cAp chirng chi hoc chrng nhn c6 phiu tLrang irng vài so cô
phân và ba1 cO phân sO hthi, trr trixOng hop quy djnh tai Khoãn 7 cia Diêu 6 Dieu 18 nay;
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2. C6 phiu là chimg chi do cong typhát hành, but toán ghi s6 hoc dft 1iu din tcr xác nhn
quyn sâ hiu mot hoc mot SO CO ph.n cüa cong ty dO. CO" phiéu phãi cO day dCz các ni
dung theo quy djnh tai khoán 1 Diu 120 Lust doanh nghip;
3. Trong thii han mui b6n (14) ngày, ket tz ngày np dy dü h6 sa & nghj chuyn quyn
sâ hüu co" phn theo quy djnh cüa Cong ty hoc trong th?ii h?n hai (02) thing (hoc có the
Mu horn theo diàu khoán phát hành quy djnh) kê tr ngày thanh toán d&y dü tiên mua c6
phân theo nhu quy djnh tai phtrang an phát hành co' phiu cüa Cong ty, nguOi so hihi s6
c6 phAn se dirçic cp ch(rn chi c6 phiêu. NgLrOi sO hihi cô phãn không phâi trã cho cOng
ty chi phi in ch(rng nhn co phiéu;
4. TruOng hcip chi chuyn nhuçing mot s6 c6 phn ghi danh trong mot chüng chi CO" phiéu
ghi danh, chüng chi cü se bj hu bO vi churng chi mOi ghi nhn s6 cô phAn con Iai së di.rçic
cap min phi;
5. TrtrOng hcip chirng chi c6 phiéu ghi danh bj mt, bj My hoai hoc bj hu hOng, nuOi sO
hitu C6 phiêu ghi danh do có thel d nghi dtrc cap chrng nhn co, phiéu mOl vOi dieu kiin
phâi dua ra bang chIrng v vic sO hihi cO ph An và thanh toán mci chi phi lien quan cho
Cong ty;
6. NgLrOi sO hiru chüng chi c6 phiu vO danh phái tir chju trách nhim vt vic bâo quãn chmg
chi và cOng ty sd không chju trách nhim trong các trtrOng hçip chcrng chi nay bj mAt cAp
hoc bj sir diing vOl muc dIch lira dào;
7. Cong ty cO th6 phát hãnh c6 phn ghi danh không theo hInh thCrc chmg chi. Hi d6ng
quãn tri có the ban hành vAn bin quy djnh cho phép các CO ph&n ghi danh theo hInh thcrc
ch(mg chi hoc không ch(rng chi) ducic chuyên nhucmg ma khOng bat buc phãi cO van
bin chuyn nhtrcmg. HOi d6ng quàn trj có the ban hành các quy djnh v chcr9 chi và
chuyn nhuçing c6 phân theo các quy djnh cüa Lut doanh nghip, pháp lut ye chmg
khoán vi thj trtrOng chCrng kboán vi Diu 18 nay.
Diu 7. Chung chi chirng khoán khác

Ch(rng chi trái phiu hoc cac chtng chi chirng khoán khác cüa COng ty (ti* các thur chào
ban, các chirng chi tam th&i vâ các tâi lieu ttrang tir), së dtrçic phát hành cO dAu vá chrr k2
mu cüa di din theo pháp lut cüa Cong ty, tth truOng hçtp ma các diu khoàn và diu
kiin phát hành quy djnh khác.
Ix

Diu 8. Chuyn nhiryng

c6 phn

1. TAt cá các C6 phn dtiçic tr do chuyn nhucsng tth khi Diu l nay vi pháp tut cO quy
djnh khác. C6 phiu niCm yet, dang k trên SO Giao djch chUng khoán duqc chuyn
nhucmg theo các quy dlnh cüa pháp lust v ch(rng khoán và thj truOng chCrng khoán;

2. c6 phn chtra dirc thanh toán day äü không dirqc chuyn nhtrqng vi huOng các quyn
lçii lien quan nhis quyàn Min c6 trc, qu'ên nhn C6 phiu phát hânh d tAng von CO ph.n
tir nguOn von chü sO hihi, quyn mua co phieu mOi chào bin và các quyn Igi khác theo
quy djnh cüa pháp lust;
3. Tth khi Hi d6ng quán trj cO quy djnh khác (phü hçip vOl quy djnh côa Lut Doanh
nghip/Lut chCrng khoán2, tat Ca các chuyên nhuçing c6 ph&n ghi danh du cO the thc
hin thông qua viéc chuyen nhucmg bang van bin theo cách thông thuOng hoc theo bat
k' each nào ma Hi dOng quân trj cO the'chap nhn và cflng cO th chi là trao tay. c6 phiu
dà niem yt phài dtrçic chuyén nhtrcmg thông qua SO Giao djch Chrng khoán/Trung tam
Giao djch Chrng khoán phü hçip vOl các quy djnh vi quy ch cüa U' ban ChCmg khoán
nba nuOc va SO Giao dlch Churng khoán/Trung tam Giao djch Chirng khoán. GiAy tO
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chuyn nhtrcing duçic k bci hoc thay mt ben chuyn nhuçingvà (tth tnrô'ng hçip c
phiu dA duçic thanh toán day dü) bâi hoc thay mt ben nhn chuyén nhuqng. Ben chuyn
nhuçmg vin là ngLr1i s& hu c6 phn có lien quan Cho On khi ton càa nguii nhn chuyn
duçtc ghi vào so' däng k c6 dông, trr truYng hçip ben chuyn nhuçing u quyM Cho bOn
nhn chuyn nhtiçing tham di.r dai hi cô dông din ra trong thii gian do theo quy djnh ti
Lust Doanh nghip;
4. Hi ding quân fri hoãn toàn có quyn tr chi dang k chuyn nhtrcrng bat k' c6 phn ghi
danh nào chua ducirc thanh toán day dü;
5. Trong trtthng hcip c6 phal cüa c6 dông là cá nhân ch& thI ngu1i thra k theo di chic hoc
theo pháp lust cüa c6 dong dO là cô dông cüa Cong ty. Tru?mg h9 co , phn cüa c6 dong
là cá nhân cht ma không có nguYi tha k& nguii th&a U tr choi nhn quyèn thra k
hoc bj truât quyn thra k thI so co , phãn dO dtxçic giài quyét theo quy djnh cüa pháp lust
v ;' din sv;

6. C6 dông có quyàn t4-in Cho mot phAn hoc toàn b6 c phn cüa mlnh ti Ong ty Cho
ngu?i khác; sfr diing so c6 phAn de' trá nor. Trueing hçip nay, ngui dirge tng Cho hoc
Min trá ng bang c6 ph.n se là col dông cüa Cong ty;
7. Trueing hçip c6A dông chuyn nhuçmg mot so c6 phAn thI cO phiu cü bj My bO vi cOng ty
phát hành co" phiéu mài ghi nhn so cô phAn dl chuyn nhucmg vi sO cO ph.n con Iai;
8. Ngix&i nhan cO phn trong các trtthng hçip quy djnh tai Diu nay chi tth thành CO dong cUa
Cong ty tir thii dim các thông tin cüa h9 quy djnh tai khoãn 2 Diu 121 cUa Lust Doanh
nghip duçrc ghi nhn day dü vào so dang k9 CO dông.
AA
A
Dieu 9. Thu hoi
co Phan

1. Ththng
Hi d7 hcip co' dông khong thanh toán dÀy dü và dáng hn so' tin phâi trã mua col phiu,
quãnn trj cO the gcri mt thông báo Cho cO dOng do vào bt k' liic nào dE yOu cu
thanh toán so" tin cOn lal cüng vài Ili suit có th dirge My k trOn khoân tin dO vi nh(ng
chi phi phát sinh do vic không thanh toán dail y dü gay ra Cho Cong ty theo quy djnh;
I

2. Thông báo thanh toán nOu trên phái ghi rO th&i han thanh toán mài (tOi thiéu là bay (07)
ngày kt tir ngày gtri thông báo), dja diOm thanh toán và thông báo phâi ghi rO tru?lng hçip
không thanh toán theo dung yOu cÀu, sO c0 phAn Chita thanh toan ht sO bj thu hOi;
3. Truorn hcip các yOu cu trong thông báo nêu trOn không duçic thrc hin, fruc khi thanh
toán day dü tt câ các khoãn phâi np, cac khoãn Ili vi các chi phi lien quan, Hi dOng
quân trj CO quyn thu hôi so cO phân do. Hi dOng quãn trj cO the'chip nhn vic giao np
các CO phÀn bj thu hôi theo quy djnh tai các Khoãn 4, 5 và 6 Dièu nay và trong các tn.rng
hçip We dtiçc quy dnh tai Diu 18 nay.
4. CO phÀn bj thu h6i d.rqc coi là các cO phÀn dirge quyn chào ban quy djnh ti khoãn 3
DiOu 111 Luât doanh nghip. Hi dOng quân frj cO th6 trirc tiép hoc üy uyn ban, tái
phân phOi hoc theo nhUng diu kiGn và cách thüc mA Hi do' ng quãn fri thay là phi hcip;
5. CO dong n.m giff CO phÀn bj thu hOi sO phAi tir bO tu cách cO dOng dOi vâi nhang CO phÀn
do, nhung van phãi thanh toán tt câ cac khoãn tiM CO liOn quan cong vâi tiOn Ili phát
sinh theo t l (không qua Ili su&t Cho vay k' han 12 tháng cUa Ngân hAng TMCP DAu tu
& Phát triM Vit Nam) vào thii dim thu hOi theo quyt djnh cüa Hi dOng quAn frj k6 tr
ngày thu hOi Cho dM ngAy thic hin thanh toán. Hi dOng quAn trj cO than quyM quyét
djnh vic cuing ch6 thanh toán toàn b6 giá trj CO phi&i vao thi dim thu hOi hoc có the'
min giAm thanh toán mt phAn hoc toàn b6 so" tiM do;
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1i nm giI c phn bj thu hi trLrâc thii dim thu
6. Thông báo thu hi s duçic gCri dn ngLr
hi. Vic thu hi vn có hiu lirc kel Ca trong tru?ng hop có sai sot hoc bt cn trong vic
gin thông báo.

V. CO CAW TO CH(J'C, QUAN L
Diu 10. Cor ch t1 chirc quin If

VA KIEM SOAT

Ca cu t6 chIrc quan l, quán trj vi kim soát elm Cong ty bao gm:
a. Dai hi dng c05 dông;
b. Hi d6ng quán tn;
C.

Tong giámdc;

d. Ban kim soát.

DONG VA DI HQI DONG CO BONG
Diu 11. Quyn cüa co dông
1. C6 dông là ngui chü so hftu Cong ty, CO cáC quyn và nghia vi tuang 1mg theo s6 c
phn và ba1 c6 ph&n ma ho sO hftu. COA dôn chi chju trách nhim vel nq vi các nghTa v
Wsan khác cüa Cong ty trong phm vi so On dA gOp vào Cong ty;
VI. cO

2. NguOi nm gift c6 phn phol thông có các quyn sau:
a. Tham d,r và phát biu trong eac cuc h9p Doi hi ding e6 dong và thic hin quyn
biu quyt tric tip tai cuôc hop Dai hi dng cS dOng hoie thông qua dai din &rçic
u quyn hoc thuc hin bO phiu tIn xa thông qua hInh thfrc bO phiu din tIn, girl
email, gIrl fax hoc hInh thlrc khác do Cong ty quy djnh;
b. Nhn cO^ tlrc vOi mIre theo quy& djnh elm Dai hOi dng c6' dông;
c. Tr do chuyn nhi.rcing c6 phAn di ducic thanh toán day dli theo quy djnh cüa Diu l
nay và pháp lut hin hành;
d. Duçrc uu tiên mua
hQsOhftu;

cO^

ph.n m6i chào ban tuang 1mg vOl t 10 col ph.n ph 0^ thông ma

e. Kim tra cáe thông tin lien quan dn c6 dông trong danh sách CO" dông âü ttr each tham
gia Dai hi dtng c6 dOng va yêu cau slra dôi cáo thông tin khOng ehInh xác;
f. Xem xet, tra c(ru, trIch lijc hoc sao chip Diu 10 cong ty, so' biên bin hQp Di hi
dng cO dông và cac nghj quy& elm Dai hi dng c6 dOng;
g. TruOng hp Cong ty giâi th& dtiçc nh3n mt phan tài sin cOn 'ai tucing 1mg vOl t' l
sO hftu eô phân tai Cong ty sau khi Cong ty dA thanh toán các khoãn nor (bao gm Ca
nghTa vi nor di vOl nhà ntrOe, thue, phi) vi thanh toán cho eác COI dOng näm gift các
loai Co" ph An kháe nhau elm COng ty theo quy djnh elm pháp lut;
h. Yêu cau Cong ty mua lai C6 phan elm hQ trong cac trtrOng hop qu7 djnh elm Lust
Doanh nghip. Giá mua lai s6 do Hi d6ng quãn frI elm Cong ty quyet djnh;
I. Các quyn khae theo quy djnh cüa Diu 10 nay và pháp lust.
3. C6 dong hoe nhóm e6 dOng nm gift tIn 5% t6ng s6 e6 ph 'an ph6 thông trO len trong thOi
han lien tVc it nht sáu thing cO các quyên sau:
a. De cIt cáo (mg viên Hi d6ng quán trj hoc Ban kiém soát theo quy djnh tuang 1mg tai
eae Dieu 24.3 vi Diu 36.2 Diêu 10 nay;
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b. Yêu cu Hi dng quãn trj triu tp h9p Di hi &ng co^ dông theo quy djnh cOa Lut
doanh nghip;
c. Kim tra và nhn bàn sao hoc bàn trIch dn danh sách các c dông có quyn tham dir
và biêu quyêt ti cuc hçp Dai hi dOng cô dong;
d. Yêu cAu Ban kim soát kim tratirng vAn & cu thE lien quan dn quán l', diu hành
hot dng ccia Cong ty khi xét thây can thiêt. Yêu câu phâi the hin bang van bin; phái
có ho, ten, dia chi thucng tri, quOc tjch, so The can cixâc cong dan, Giâyching minh
nhân dan, H6 chiêu hoc chirng thirc cá nhân hp pháp khác dOi vâi CO dong là Ca
nhân, ten, mA so doanh nghiêp hoAc so quyêt dinh thanh lap, dia chi tru so chinh dOi
vol co' dông là tO chüc; so !i.rng cô phân va thai diem dang k cO phân cOa tmg cô
dông, tôngsô cO phân cüa Ca nhóm cô dong và t 16 sO hru trong tOng so cô phân cüa
Cong ty; van dê can kiêm tra, mic dIch kiêm tra;
e. Xem xét va trIch lic sO^ Mn bin và cac Nghj quyt cüa Hi dng quân trj, báo cáo tài
chInh gia nAm và hang nAm theo mâu cOa h8 thông ké toán Vit Nam và các báo cáo
cüa Ban kiêm soát;
f. Các quyn khác duçic quy dlnh ti Ludt Doanh nghip và Diu 16 nay.
Diu 12. Nghia vii cüa co dông
Co^ dông CO nghTa vu sau:
1. Tuân tha Diu l Cong ty và các quy chE cüa Cong ty; chAp hành quyt djnh cüa Di hi
dông cô dông, HOl dông quãn tr;
2. Tham gia cac cuc h9p Di hti dng cO^ dông và thijc hin quyn biu quy& thông qua
cac hInh thtrc sau:
a. Tham dg và biu quyt trirc tip tai cuc hçp;
b. Uy quyn cho ngithi khác tham dir và biu quyt ti cuc hop;
c. GCri phiu biu quyt dn cuc hçp thông qua thi, fax, thir din tir;
d. Tham dir va biu quyt thông qua cuic hop trirc tuyn, bô phiu din tCr hoc hInh thirc
diên tO khác.
3. Thanh toán tin mua co^ phn dA dAng ky mua theo quy djnh. Chju trách nhim ve các
khoân na va nghia vu tài sin khác cOa Cong ty trong phm vi so On dA gop vào Cong ty;
4. Không dirge rat vn dA gop b&ng c6 phAn ph6 thông ra khOi Cong ty dirOi mi hInh thcrc,
trO trir?mg ho dirge Cong ty hoc ngt.rOi khác mua li cô phân. TruOng hgp có cô dông
rOt mot phân hoc toàn b6 On cô phân dA gop trái vOl quy djnh ti khoán nay thI thành
viên Hi dOng quán trj và ngirOi dai din theo Pháp Iut cOa COng ty phái cüng lien dOi
chjutrách nhim ye các khoãn nor và nghia vi tâi sin khác cOa Cong ty trong phm vi giá
trj cO phân dA bj rOt;
5. Cung cap dja chi chInh xác khi dang k mua co^ phAn;
6. Hoàn thành các nghia vu khác theo quy djnh cOa pháp lut hin hành;
7. Chju trách nhim cá nhân khi nhân danh Cong ty duOi mci hInh thOc & thirc hin mt
trong các hành vi sau day:
a. Vi phm pháp lut;
b. Tin hành kinh doanh va các giao djch khác de^ ti.r Içii hoc phvc vii Igi Ich cOa to^ chCrc,
cá nhân khác;
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c. Thanh toán các khoãn nq chira dn hn trwic các riii ro tài chInh d6i vci Cong ty.

Diu 13. D3i hi d6ng

c1 dông

1. Di hi d6ng C6 dông là Ca quan co thm quyn cao nht cüa Cong ty. Cuc hp Dai hi
d6ng cO dông thung nien dixqc to chcrc mi näm mot (01) l&n bAng hInh th(rc cuc hp
trrc tip hoc cuc hop trirc tuyn. Di hi d6ng c6 dông phái hp thtring niên trong thii
h?n b6n (04) thing, k tr ngày kt thüc nAm W chinh. Hi d6ng quán tri quy& djnh gia
hn hp Dai hi dông C6 dông thumg nién, nhung không qua sáu (06) thing kel tir ngày
két thüc nAm tài chInh.
2. Hi d6ng quán frj t6 chirc triu tap hop Di hi d6n& c6 dông thtring niên vi lra chn dja
dim, hinh thuic phii hçip. Cuc hp Dai hi dông cô dông thing niên quyt djnh nhang
van dé theo quy djnh cüa pháp lut vi Diu l Cong ty, dc bit thông qua các báo cáo tài
chinh nAm vi dr toán cho nAm tài chInh tip theo, Cong ty Co the mi dai din cong ty
kim toán dc lp dr hp Dai hi d6ng C6 dông thung niCn del giài thich các ni dung
lien quan;
3. Hi d6ng quán trj phái triu tp hop Dai hi dng c6 dông bt thtthng trong các trtxOng
hçip sau:
a. HOi d6ng quán trj xét th&y cn thit vi lqi ich cüa Cong ty;
Vic tniu tp là c.n thi& néu các kiEm toán viên dc Ip thy rang cuc hp là quan
trong dé thão Iun và báo cáo kiem toán hoc ye tlnh hInh tài chinh cOa Cong ty vi
Hi ding quãn trj cüng nhn thy nhLr vy.
b. Báo cáo tài chInh qu, sáu (06) thing hoc báo cáo tài chInh näm dA di.rçic kiem toán
phàn ánh von chü s& hftu bj mat di mot n&a (1/2) so vâi du ks';
c. SO thành vién Hi d6ng quãn trj, thành vien dc Ip Hi d6ng quãn trj, Kiem soát viên
It han so" thành viên theo quy djnh cüa ?hip lut hoc sO thành vién Hi d6ng quán trj
bj giám qua mot ph.n ba (1/3) so vi so thành vién quy djnh tai Dieu l nay;
d. CO dOng hoc nhóm CO dong quy djnh tai Dieu 11.3 cüa Diàu 10 nay yêu cAu friu tp
Did hi dOng col dông bAng mot vAn ban kin nghj. VAn bin kin nghj tniu tp phái
nêu rô I do và mvc dich cuc hop, cO chCi k' cüa cac col dOng lien quan (vAn bin kin
nghj có the lp thành nhiêu bin de co dü chit k cüa tat ca các cO dông cO lien quan);
e. Ban kiem soát yêu cu triu tap cuc hp neu Ban kiem soát cO 1 do tin tuing ring
các thành viên HOi dOng quán trj hoc ngu&i dieu hành khác vi phm nghiem tr9ng
các nghia vu cüa ho theo quy djnh cüa Lust Doanh nghip hoc Hi dOng quán frj
hành dtng hoAc có djnh hành dng ngoài pham vi quyen hp cüa mInh;
f. Các tru?Yng hqp khác theo quy dnh cüa pháp lut vi Dieu l cong ty.
4. Triu tp hop Dai hi dOng cO dong bt thuing
a. Hi dOng quán frj phái triu tp hop Dai hOi dOng cO dông trong thi h?n ba muai (30)
ngày ke tr ngày sO thành vien Hi dOng quãn trj cOn lal nhtr qur djnh tai Khoán 3c
Dieu 13 hoc nhn &rccc yêu cu quy djnh tai Khoán 3d vi 3e Dieu 13 Dièu i nay;
b. TnrOrng hop Hi dOng quàntrj không triu tap hop Dai hi dOng CO dong theo quy djnh
tai Khoán 4a Dieu 13 Dieu lnày thI trong thii hp ha mirai (30) ngà' tiep theo, Ban
kiem soát phái thay the Hi dOng quãn trj triu tp hp Dai hi dong co dOng theo quy
dlnh Khoán 5 Dieu 136 Lut Doanh nghip;
c. Trueing hçip Ban kiem soát không triu tp hop Dai hi dOng CO dOng theo quy djnh
tai Khoán 4b Dieu 13 Dièu l nay thI trong thii han ba mi.rai ngày (30) tiCp theo, cô
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dông, nhóm cdông có yeu cAu quy djnh ti Khoán 3d Diu 13 Dieu 1 nay có quyn
thay the Hi dong quán trj, Ban kiêm soát triu tp hop Dai hi dong Co dông theo quy
djnh Khoán 6 Diêu 136 Lut Doanh nghip;
Trong tnrng hçcp nay, c 0^ dong hoc nhóm c 0^ dông triu tp hp Dai hi dng c6 dong
có the dê nghj Ca quan dang k' kinh doanh giám sat trInh tsr, thCi tVc triu tip, tin
hành hp và ra quyét djnh ciia Di hOi dông cô dông;
d. TAt cá chi phi cho vic triu tp và tin hành hop Dti hi ding c6 dông së &rçYc COng
ty hoàn 1i. Chi phi nay khong bao gôm nhUng chi phi do cô dông chi tiêu khi tham
dir Dai hi dong cô dông, kê Ca chi phi an & và di 1 ?i.
Diu 14. Quyn và nhim vu cüa Di hi doing

c0^

dông

I. Cuc hçp Di hi dng c6 dong thu&ng niên có quyn tháo 1un và thông qua:
a. Báo cáo tài chInh nãm dA diicic kim toán;
b. Báo cáo cüa Ban kim soát;
c. Báo cáo cüa Hi dng quán tn;
d. K8 hoch phát tnin ngn hn và dài hn cüa Cong ty.
2. Cuc hp Di hi dng c 0^ dong thix&ng niên và bAt thi.r&ng thông qua quy& djnh bang van
ban ye các van dê sau:
a. Thông qua các báo cáo tài chInh hang näm;
b. M(rc c6 tirc thanh toán hang näm cho rni Ioai c phAn phü hçip vâi Ludt Doanh nghip
Va CáC quyên gän lien vOi 1oii cô phân do. Mirc cO tcrc nay không cao han mirc ma
Hi dOng quán tri de nghj sau khi dã tham kháo kiên các cO dOng ti Di hi dong
CO dOng;
c. SO^ ltrçing thành viên cüa Hi dèng quãn trj;
d. Lra chn cong ty kim toán dc lip;
e. BAu, min nhiém, bài min và thay the thành viên Hi dng quán trj và Ban kim soát;
f. Tong s6 tin thu Lao ccia cac thành viên HOi dng quán trj va Báo cáo tin thu Lao cüa
Hi dOng quân trj;
g. B sung và s&a di Dieu l Cong ty trirtnr&ng ho diu chinh vn diu le do ban them
Co phân mói trong phm vi sO kung cô phân dirc quyên cháo ban quy djnh ti Diêu
l cong ty;
h. Loai c6 phAn và s6 lxqng c6 phAn m&i sê duçic phát hành cho mi loi co^pWn, va
vic chuyên nhuçmg CO phân cüa thành viên sang 1p trong vOng ba (03) näm dâu tiên
ké Ur Ngay thanh lip;
i.

Chia, tách, hqp nhAt, sap nhp hoc chuyn di Cong ty;

j. T6 chüc l?i và giái th (thanh l) Cong ty và chi djnh ngu&i thanh 1';
k. Kim tra va xir l các vi pham cia Hi dng quán trj, Ban kim soát gay thit hi cho
Cong ty va cac CO dông cóa Cong ty;
I. Quyt djnh giao djch dAu tuibán so^ tài san có giá trj Ur 50% tr& len tong giá trj tài san
cüa Cong ty duqc ghi trong báo cáo tai chinh k' gân nhât dA duçic kiêm toán;
m. Cong ty quyt djnh mua 1i trên 10% tng s c phAn phát hanh cua mi Ioai;
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n. Cong ty hoc các chi nhánh cüa Cong ty k kt hop dng vci nhüng ngi.r?ii duqc guy
djnh tai Diêu 162.1 ctia Ludt Doanh nghip vâi giá trj bang hoc ion hon 35% tong
giá trj tài san cüa Cong ty dxçc ghi trong báo cáo tâi chInh dA duçic kiêm toán gân
nhât;
o. Các vAn d8 khác theo quy djnh cüa Diu lq^ nay và các quy ch8 khác cüa Cong ty;
3. C dông không duçic tham gia bO phiu trong các triring hop sau day:
a. Thông qua các hçip dng quy djnh tai Diu 14.2 Diu 16 nay khi c6 dông do hotc ngtr?i
có lien quan tOi cô dông do là mt ben cüa hop dong;
b. Vic mua co^ phAn cüa c6 dông do hoc ctia ngtthi cO lien quan tOi c6 dông dO trir
trithng hop vic mua Iii cô phân di.rçc thirc hin theo t' l sO hthi cüa tAt ca cac cO
dông hoc vic mua 1i cô phân di.rçic thirc hin thông qua khOp 1nh trén SO giao djch
chirng khoán hoc chào mua cong khai theo quy djnh cüa pháp lut.
4. Tit câ các nghj quyt vA cac vAn de^ dã dLrçYc dua vào chtrong trInh hop phâi di.rçic dua ra
tháo lun và biêu quyêt ti Di hi dông cô dông.
Diu 15. Các dai din thrçrc üy quyn

1. Các c6 dông cO quyn tham dir hop Dai hi dng cO^ dông theo lut pháp c6 the trirc tiêp
tham dir hoc u quyên cho d?i din cüa mInh tham dir ti cuOc hop trxc tiêp hoc cuc
hop truc tuyên Truong hop co nhiêu hon môt nguoi dai diên theo uy quyên duçic cu thi
phâi xac djnh cu the sO cô phan va so phiêu bâu ccia duçc üy quyên cho mOi ngi.rOi di
din. Dai din duçrc u quyên không nhât thiêt phãi là cô dông.
2. Vic u quyn cho nguOi di din du hop Di hi dng c6 dông phài 1p thành van bàn
theo mu cCia cong ty hoc theo mâu khác ma Hti dông quán trl chap thun và phái có
ch(r k' theo quy djnh sau day:
a. Trung hop co^ dông cá nhân là nguOi u' quyn thI phãi có chtr k cüa co^ dông dO và
cá nhân, ngu?ii di din cia to ch(rc duçic u quyên dir hçp;
b. Truing hop c6 dOng là t6 chrc là ngtrOi u' quyn thI giAy üy quyn phái có ch& k
cüa ngu&i di din theo u quyên, nguii dai din theo pháp lut cCia cô dông to chüc
và cá nhân, ngtrOi di din theo pháp lut cCia cô dOng dtrçc u' quyên dir hçp;
üy quyn phai có chui k cüa ngtthi di din theo pháp
c. Trong trtrOng hop Bic thI giAy
lust cüa cO dOng và nguOi di.rçc u' quyen dir h9p.
NguOi duçic u quyn dix hop Di hi dng ci dOng phái ntp van ban u' quyn truOc khi
vào phông h9p dôi vOi hinh thirc CUC hop trirc tiêp hoc thông báo truOc cho Cong ty
chm nhât 01 ngày lam vic dôi v&i cuc hp trirc tuyên.
3. Tri.rOng hop lut six thay mt cho nguOi u' quyn k2 giAy chi djnh di din, vic chi djnh
ngi.thi dai din trong truOng hop nay chi duoc col là cO hiu hjc neu giây chi djnh di din
dO duqc xuât trInh cüng vOl thu u' quyen cho lut six hoc bàn sao hop 18 cüa thu u' quyên
do (nêu truOc do chi.ra dang k vOi Cong ty).
4. Tth tnrOng hop quy djnh tai khoân Diu 15.3 Diu 18 nay, phiu biu quyêt cüa nguOi
dugc u quyên dix h9p trong phm vi dixc u' quyên vn cO hiu hjc khi cO mt trong các
truOng hop sau dày:
a. NgixOi u quyn dA ch&, bj han che^ nàng lirc hành vi dan sr hoc bj mAt nang hjc hành
vi dan su;
b. Ngithi u' quyn dä hu bO vic chi djnh u quyn;
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c. Ngui uS' quyn dA huS' bO thm quyn cüa ngL1i thirc hin vic uS' quyn.
Diu khoãn nay se khong áp dung trong triiäng hçip Cong ty nhn duçic thông báo vel mtt
trong các sir kin trén trong bôn muoi tam (48) giä tnrâc gi& khai mac cuc hp Di hi
dông cô dông hoc truâc khi cuc hop duçic triu tp Iai.
Diu 16. Thay dôi các quyn

1. Vic thay dM hoc hüy bO các quyn dc bit gn 1in vOi mt loai c phn tru dAi có hiu
1rc khi dtrqc co^ dông nm gir It nhât 65% Co phân phô thông tham dir hp thông qua dong
thai thrqc cô dông näm giO It nhât 65% quyên biêu quyêt cüa 1oi cô phân isu dAi nêu trên
biêu quyêt thông qua.
2. Vic to^ chi'rc cuc hp cüa cac co^ dông nm giü mt 1oi co^ phn tiu dAi d thông qua vic
thay dôi quyên nêu trên chi có gia trj khi có tôi thiêu hai (02) cô dong (hoc dai din &rçic
üy quyên cUa h) và nAm giü tôi thiêu mt phân ba (1/3) giá trj mnh giá cüa các co phn
1oi do dã phát hành. Tnrang hqp không có dü so di biêu nhu nêu trên thI cuc hp di.rqc
to chrc 'ai trong Ong ba mtrcli (30) ngày sau do và nh&ng ngi.rai näm giü cô phân thuOc
1oi dO (không phii thuOc vào so krqng ngithi và so cô phân) có rnt trijc tiêp hoc thông
qua dai diên &roc uy quyên dêu &rac coi IA du so krang dat biéu yêu câu Tai cac cuôc
hop ccia cô dong närn giü co phân i.ru dãi nêu trén, nhüng ngtrai närn giü c phânthuc
loai do có mttrrc tiêp hoc qua ngui dai din cO the yêu câu bO phiêu kin. Môi co phân
cling Ioi có quyên biêu quyêt ngang bang nhau tai các cuc hp nêu trên.
3. Thu Wc tin hành các cuc hp riêng bit nhu vy duçc thirc hin tuang ttr
dlnh tai Diêu 18 và Diêu 20 Diêu le nay;

vai các quy

4. TrIr khi cac diu khoân phat hành c phn quy djnh khác, các quyn dc bit gân 1in vài
cac loi cO phân có quyên tru dAi dOi vi mt so hoc tat ca các van dê lien quan den vic
phân phôi Igi nhun hoc tài san cüa Cong ty s khong bj thay dôi khi Cong ty phát hành
them các cO phân cling 1oi.
Diu 17. Triu tp D3i hi dng c dông, chiro'ng trInh hQp, vi thông báo hçp Ii hi
dng cô dông

1. Hi dng quân trj triu tp hop Dai hi dng coA dong, hoc Di hi dng c6 dông duçc
triu tp hp theo các trt.r&ng hçxp quy djnh ti Diêu 13.4b hoc Diéu 13.4c Diêu 16 nay;
2. Nguai triu tp hop Di hi doAngco^ dong phái thrc hin nhling nhim

vv sau day:

a. ChuAn bj danh sach ci dông dü diu kin tham gia và biu quyt ti Di hi dng c
dông. Danh sách cO dông có quyên dçr hçp Di hi dông cô dong duçic lp không s6m
han muai (10) ngày trtrac ngày gt'ri thông báo mäi hp Di hi dông cô dông;
b. Xác djnh thai gian, hInh thlrc và dia dim to^ chüc dai hôi;
c. Thông báo và gCri thông báo hçp Di hi doA ngcoAd6ng cho tt cá các cO^ dông cO quyn
dg hçp;
d. Chun bj chuong trInh, ni dung dai hi;
e. Chun bi tài lieu cho dai hôi;
f. Dr tháo nghj quyt Dai hi dng co^ dông theo ni dung dir kin cáa cuc hop;
g. ChuAn bj tài 1iu huângdn thirc hin dang kS' và tham dg hçp Di hi dng cO^ dOng
bang hInh thInc trirc tuyên;
h. Các cong vic khác phc vii dai hi.
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3. Thông báo hop Di hi dng c6 dông duçic gri cho tt cá các col dông bang phuang thüc
báo dam dông th?ii cong b trén trang thông tin din Ur cüa Cong ty vi Uy ban chüng
khoán Nba nuâc, Sà giao djch chirng khoán (dOi vói các COng ty niêm yet hoc dang k
giao djch). Thông báo hp Dai hi dông cô dông phái duçic gIrl ctn tt cà các col dông
trong Danh sách co" dong CO quyén dr hp chm nht hai miwi mot (2 1) ngày trtrâc ngày
khai mac cuc hp Dai hi dông cô dông, tInh tr ngày ma thông báo dtrqc gIrl hoc
chuyn di mot cách hçrp l, duçrc trá cucc phi hoc di.rçic bO vào horn thix). Chi.rang trinh
hp Dai hi dng c dông, các W lieu lien quan dn các v.n & se duçic biu quy& ti dai
hi duçic gCri cho các cô dOng hoc/và dang trén trang thông tin din tIn cia Cong ty. Trong
tnr1ng hcip tâi lieu không drçrc gIrl kern thông báo hp Dai hi dông cô dông, thông báo
mcii hp phái nêu rô duing dn den toàn b6 tài lieu hp di các cO dOng cO the tiép can,
bao gm:
a.

Chwing trinh hop, các tài lieu sIr dung trong cuc hop;
b. Danh sách và thông tin chi tit cia các 1mg vién trong tru1ng hcrp bu thành vién Hi
dông quán trj, Kiêm soát vién;
c.

Phiu biu quyt;

d.

Mu chi djnh di din theo iy quyn dij hop;

e.

Dij thâo nghj quy& dM vâi tlrng vin & trong chucing trInh hop.

4. Co' dong hoc nhóm c6 dông ducic del cp tai Diu 11.3 cia Diu 1 nay có quyn kin
nhj các van d dua vào chuong trInh hop Dai hi dng cO dOng. Kin nghj phãi dtrc lam
bang vAn bin và phái duc gIrl cho Cong ty It nhAt ba (03) ngày lam vic truâc ngày khai
mac Dai hi ding c6 dông. Kin nghj phái bao go' m ho vi ten c6 dong, dja chi thtrrng tn,
quôc tjch, s6 The cAn cuâc cong din, Giây chlrng minh nhân din, Ho chiu h* chIrn
thc cá nhan hçrp pháp khác dOi vâi CO" dôn là cá nhân; ten, ml s6 doanh nghip hoc so
quét djnh thành lap, dja chi tnii s& chInh doi vOi c6 dOng là t chlrc; s6 krng và loai c
phan ngiri dO Am giIn, và ni dung kin nghj dua vào chuang trInh hop;

5. Ngu&i tniu tp hp Dai hi dng c6 dOng có quyn tIn chi nhInng kin nghj lien quan den
Khoán 4 cia Diu nay trong các frumg hçip sau:
a. Kien nghj duçic gIrl den khOng ding thii han hoc không di, khOng ding ni dung;
b. Vào thi diem kien nghj, c dông hoc nhóm c dOng khOng cO dli It nhAt 5% c phAn
ph thông trâ len trong thai gian lien t1c It nhAt sáu (06) thing theo quy djnh tai khoãn
3 Diu 11 Dieu l nay;
c. Kien nghi không chIna dmg nhing thông tin can thiet; va
d. VAn de' kien nghj không thuôc phm vi thAm quyàn quyet djnh cia Dai hi ding co"
dOng.
6. Hi dng quán fri phãi chuAn bj du tháo nghj quyet cho tlrng An 416 trong chuang tninh
hop;
7. Truông hcnp tAt Ca c 01 dOng dai din 100% s6 c6 phn có quyen bieu quyet tr%rc tiep tham
dr hoc thông qua dai din duçirc u quyén tai Dai hi ding cô dOng, nht1ng quyet djnh
duçnc Dai hi dng cô dOng nhAt frI thông qua du duçic coi là hçcp 1 ké cã trong trtrmg
hçip vic friu tit) Dai hi dng c6 dOng khOng theo ding thi tic hoc n)i dung biêu quyét
không Co tnong chtrang tninh.
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Diu 18. Các diu Win tin hành hQp Dai hi dông co

1. Cuc hop Dai hi dng c dông duçic tin hành khi có s c dông dir h9p dai din cho It
nht 51% c ph.n Co quyM biu quyét;
2. Trueing hçcp không cO cia s lucmg dal biu cn thit trong vông ba muci (30) phüt k tr
th&i diêm xác djnh khai mac ciai hi, ngu1i triu tp hçp hüy cuc hç. Cuc hçp Dai hi
ding c6 dông phii dtrçic triu tp lai trong Ong ba mucii (30) ngiy ke tir ngày dV djnh t
chCrc Dai hi dng cô dông Ian thfr nhât. Dai hi dng cô dông triu tp Iai chi duçrc tin
hành khi cO thãnh viên tham dir là các c6 dông và nhüng dal din duçic u' quyn dr hQp
dai din cho It nht 33% tng s6 c6 phn cO quyn biu quyt;
3. Trung hçip ciai hi I al n thu hal không duçic tin hinh do không có dü so" ciai biu cAn thiét
trong vông ba mucii (30) phüt k tr th?ii dim an djnh khai mac dai hi, Dai hi ding c
dông Ian thfr ba CO the dtrqc triu tp trong Ong hal muai (20) ngiy kê tr ngày djr djnh
tin hành dai hi IAn hal, vi trong tnthng ho p nay dai hi dLrqc tin hành không phV thuc
vio so tong sO phiu CO quyen biuuyêt cüa các co'dong dkr h9p, duqc coi là hqp l vi
cO quyn quyt dlnh tAt ci các An de dix kin duçic phê chuAn tai cuc hçp Dai hi dOng
CO dông IAn thu nhAt;
4. Theo d nghj Chü t9a Dal hi dOng CO dông cO quyèn thay dOi chuccng trInh hQp
gui kern theo thông báo mui hçp theo quy djnh tai Diu 17.3 cüa Diu 18 nay.

cia duçic

Diu 19. ThA thic tin hinh hçp vi Wu quyh ti Dai hi ding cO dông

1. Tnrâc khi khai mac cuc hQp Dai hi dOng cO dông, Cong ty phth tin hành thu tiic dAng
k cO dong vi Fhai thc hin vic dAng k9 cho def khi CC co dông cO quyn dr hQp cO
mot dang k het. Dôi vâi cuc h9p tr1rc tuyen, cô dông duçic col là dang k dr h9p khi
dAng nhp thành cong vào hd thOng hop trrc tuyn.
2. Khi tin hành dAng k col dông, Cong ty se cAp cho timg CO dông hoc dai din dixçcc u'
quyn co quyén biêu quy& mot the biu quyt, trén dO cO hi so ding k, hQ vi ten cüa
CO dong, hQ vi ten dai din dirçic u' quyên vi sO phiéu bieu quy& cüa cO dông dO. Khi
tin hành biu quyét ti d3i hi, so the tan thành nghj quyt duçic thu truâc, so" th6 không
tan thinh nghj quy& dtrçrc thu sau, cuOl cüng dm tong so phiéu tan thành hay không tan
thinhdê quyêt djnh. Doi vài cuc hçp trrc tuyn, co' Ong hoc dal din theo üy quyn
cüa cO dong biéu quyt thông qua h thOng bO phiêu din tCr. TOng so' phiu tan thành,
không tan thinh, không cO kiAn tirng vAn del hoc không hçip l theo tmg vin de" se duçic
Chu toa thông bio ngay sau khi tién hành biu quyt vAn & dO. Dai hi bAu nhüng ngu&i
chju trách nhim kim phief hoc giám sat kim phiu theo del nghj cüa CM t9a. SO thinh
vien cüa ban kiêrn phiêu do Di hi do' ng CO dong quy& djnh cAn cfr & nghj cüa Chü tQa
cuc h9p.
3. CO dong hoc dai din duçic üy quyAn dAn tai cuc hçp trirc tip hoc ding nhp vào h
thong cuc hQp trrc tuyAn sau khi cuc h9p di khai mac có quyn ding k ngay vi sau
do cO quyM tham gia vi biu quy& ngay khi ding V. Chü toa không cO trách nhim drng
dai hi de" cho col dông den muon ding k vi hiu lc cüa nhüng ni dung di cttrçic bieu
quyét truâc dO không thay dOi.
4. Chü tich Hi ding quin trj lam chü t9a các cuc hQp do Hi do' ng quin frj triu tip, tnthng
hçip Chü tich Hi dông quin trl yAng mt hoc tam thii mAt khi ning urn vic thi PhO
Ch tjch HOi dOng quin trj hoc Mngu1i di.rçic Dai hi dOng col dông bAu ra se lim chü
tç)a cuc hQp theo nguyen tic cia so. Trueing hcip không bAu durçic ngueii urn chà tQa,
Trueing Ban kiém soit dieu khiên dê Dai hi dong cô dOng bAu chü tQa cuc h9p trong so
nhtlng ngueii dij hQp vi ngueii cO phieu bAn cao nhAt lam chü tça cuc hçp. Trong các
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truông hcip khác, nguii k ten triu tp hQp Dai hi dng c6 dông diàu khin cuc hçp
Dai hi ding cô dông bAu chü tQa cuc hçp vi ngtr?i Co s04 phiu bu cao nht duqc cü
lam chü tQa cuc hQp. Chü tjch, Phó Chü tjch HOi d6n
g quãn tri hoc Chü tQa duçc Di
hi dông cô dông bâu ra del cü mot thu kj del Ip biên bin dal hi. Tnxng hcip bu Chü
tQa, ten Chi t9a duçic de cCr và s phiêu bâu cho ChU tQa phái &rçrc cong b&

5. Chuong trInh và ni dung cuOc h9p phái dirçrc Dai hi ding c6 dông thông qua trong phién
khai mac. Chuong trInh phái xác djnh rô vi chi ti& th&i gian d6i vi tmg van & trong ni
dung chuong trInh hçp. CM tQa dai hi cO the tién hành các boat dng cAn thi& dé diu
khin cuc h9p Dai hi dông cô dOng mot each hçip I, cO t4t tr, theo chuang trInh dA
&rçirc thôn qua và phán ánh duçc mong mu on cüa da s dai biu tham d. Quy& djnh cüa
Chit toa ye trInh tij, thu ttic hoc các sr kin phát sinh ngoài chuang trInh cüa Dai hi
dông cô dông se mang tInh phán quy& cao nht.
6. CM toa Dai hi dng C6 dong có the hoAn h9p dai hi ngay Ca trong truông hcip di cO dü
so nguii dAng ky dr hop theo quy djnh den mot da diem khác hoc thay d6i dja dim h9p
trong các tru?rng ho sau day: (a) các thành viCn tham diJ không the'có ch6 ng6i thun tin
a dja dim to chrc dai hi, (b) các phuang tin thông tin tai dia dim hçp khOng báo dam
cho các co" dông dr h9p tham gia, thâo lun vâ biu quy&, (c) cO nguñ di 4r hçp can trâ,
gay rôi trt ti, CO nguy ca lam cho cuc h9p không duçrc tin hành mot cách cOng bang
và hcp pháp. Ngoài ra, Chü toa dai hi cO the hoAn dai hi khi cO sr nht fri hoc yêu call
cüa Dai hi do' ng cô dong dA có dCi so" Iucmg dai biu dr h9p cAn thiét. Thai gian hok tM
da không qua ba ngày k tr ngày dr djnh khai mac dai hi. Dai hOi hQp 'ai sa chi xem xét
các Cong vic 16 ra dâ duçic giâi quyt hç!p pháp tai dai hi bj fri hoAn tnthc do.
7. Trueing hçip chü tQa hoAn hoc tam dün Dai hi d6ng cO dông trái vài quy djnh tai khoãn
6 Diu 19 Diu le nay, Dai hi dOng co dông bAn mot ngtrai khác trong sO nhng thành
viên tham dr del thay the' chü tQa diêu hành cuc hQp cho dn lüc kt thüc; tt cá các nghj
quyt duçic thông qua tai cuc hçp dO du cO hiu Irc thi hành.
8. Chü toa cüa dai hi hoc Thu ky dai hi có thel tin hành các hoat dng ma hQ thy cAn
thit di diu khin Dai hi dong CO dOng mot each hçip l và có trt t; hoc de" dai hi
phán ánh dtrqc mong muOn cüa da so tham dr.
9. Ngu&i triu tp hop Dai hi dOng cO dOng cO quyn yêu cAu các cO dông hoc dai din
duçic üy quyAn tham dir hQp Dai hi dOng co' dông chju sir kim tra hoc các bin pháp an
ninh hcip phap, hçip l khac. Trrning hçip có cO dông hoc dai din duçic u' quyn không
chju man thá nhthig quy djnh ye kiem tra hoc các bin pháp an ninh néu tren, ngu&i triu
tp hQp Dai hi dOng cO dông sau khi xem xét mot each can trQng cO quyn tr ch6i hoc
tric xut CO dOng hoc dai din nêu trén ra khOi dai hi.
10.Nu6ri triu tp hçp Dai hi dOng col dông, sau khi dà xern xét
tien hãnh các bin pháp thIch hçip dê:

mot each cAn trQng, cO the'

a. BO tn ch6 ngOi tai dja dim h9p Dai hi dOng cO dong;
b. Bão dam an toãn cho mçi nguai cO mt tai dja dim h9p dO;
c. Tao diu kiin cho cO dong tham d (hoc tip tic tham d) dai hi. Nguai triu tp
hQp Dai hi dOng CO dOng cO toan quyn thay dOi nhng bin pháp nêu frên và áp dmg
tat ca các bin pháp can thik Các bin pháp áp ding cO thel là cAp giây vào cCra hoc sCr
dung nhting hInh th(rc lira chQn khác.
11. Trong trumg hçp t?i cuc hQp Dal hi dOng CO dong cO áp diing các bin pháp neu trên,
nguai triu tp h9p Dai hi dOng cô dong khi xác djnh dja dim dai hi cO the":
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a. Thông báo ring dai hi sE duçic tin hành ti dja dim ghi trong thông báo vi chü to
dai hi se Co mt tai dO ("Dia diem chInh cüa di hi");
b. Bo trI, t6 chCrc & nhirng co^ dông hoc di din dtrçic uS' quyn không dij hçp &rçlc
theo Diêu khoán nay hoc nhung ngtr1i muon tham gia ô dja diel fti khác vài Dja dim
chInh cüa dai hi có the dông thii tham dr dai hi;
Thông báo ve^ vic t6 ch(rc dal hi không cn neu chi tit nhUng bin pháp t6 chüc theo
Diu khoán nay.
12. Trong Diu le nay (tth khi hoàn cánh yéu cu khác), di vâi cuc hop trrc tip, mi c
dông se duçic coi là tham gia dai hi a Dja dim chInh cüa di hi. D6i vOi cuc hp tri1Tc
tuyên hoc cac hInh th(rc khác, cô dông hoc ngu&i di din theo üy quyèn cUa c6 dông
dang nhp thành cong vào h th6ng hp trirc tuyén &rçic xem là trVc tiep tham d.
Hang nAm Cong ty phâi t6 chtrc hop Dai hi ding c6 dOng It nht mt (01) l.n. Dai hi
onp ct dOng thtrin then to ch(rc theo hInh th(rc cuc hçp trrc tip hoc cuc hp trrc
tuyen, không dLIçlc to ch(rc duói hInh th(rc ly S' kién c6A dông bang vin bin.
13. Hi dng quân trj hoc nglrôi triu tp hop Dai hi dng c dông cO the' to" chfrc hp D3i
hi d6ng co thumg niên và hp Dai hi dng c dông bt thuang bang hInh thrc cuc
hp trrc tuyn trong các truông hqp sau:
a. My ra sij kiin baf khâ kháng, bao go' m nhimg không giâi h?n bài thiên tai, djch bnh,
ni day, bao dng, khüng b6, cac chInh sách cüa ca quan nhâ rnrâc cO thAm quyM
khin cho cuc hop không the tO chüc trrc tip hoc da so" col Ong không tht tham
gia cuc hp trc tip; hoc
b. Các sr kin khách quan ma Hi dng quán tri hoc ngtr?.Ti triu tp xét thy không
thun tin và/hoc không phü ho p d to chüc cuc hp tr%rc tip.
Khi t6 ch(rc hop Dai hi dng cO^ dông theo hInh thIrc cuc hp trrc tuyn, Hi d&ig quAn
frj hoc ngu1i triu tp ban hãnh hu&ng dn ci the' de c dông tham dv, thào lun vi bi&i
quyt ti CUC hp trirc tuyM. Huóng dn t6 chrc cuc hp tr!rc tuyn phãi gfri den c
dOng hoc Ong b6 trên trang thông tin din tr cüa Cong ty chm nht là 03 (ba) ngày
truôc khi khai mac cuc hop. TrInh tv, thu tic hop Dai hOi dng c dOng bang hlnh thcrc
CUC hçp trrc tuyn duçic quy djnh cu the" tai Quy ch ni bO v quAn tij Cong ty.
Diu 20. Thông qua quyt dnh cüa Di hi ding cA dong
1. Nghj cuyét ve cac ni dung sau day duqc thông qua nu duçic s6 c6 dông dai din It nht
65% tong s6 phiu biêu quyêt cCia tat CA cô dong cO quyèn biéu 9uyt có mt trrc tip hoc
thông qua dai din dtrçic üy quyen cO mot tai cuc hp Dai hi dong c6 dOng trvc tip hoc
cuc hop trirc tuyn thông qua:
a. SCra di, bo^ sung Diu l;
b. Loai co^ phiu vi s6 luçing c6 phiu ductc chào ban;
c. T ch(rc Iai giAi the^ COng ty;
d. Giao djch mua, ban tAi sin COng ty hoc các chi nhAnh thrc hin cO giá trj tfr 35% tra
len to' ng giá trj tAi sin cüa Cong ty tInh theo Báo cáo tAi chInh k5' gn nht duqc kim
toán duçic thông qua;
2. Các nghj quy& cüa Dai hOi d6ng C6 dong ve các v&i & sau My sê ducic thông qua khi cO
tr 51% trô len Ong s6 phieu biu quy& cüa các C6 dOng cO quyM biu quy& cO mt trrc
tip hoc thông qua dai din dtrçic Uy quyn cO mt tai cuc hp Di hi dng C6 dông
trvc tip vA cuc hop trijc tuyén:
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a. Thông qua báo cáo tài chInh nãm;
b. Ke^ hooch phát trin ngn và dài han cüa Cong ty;
3. Min nhim, bãi nhiêm và thay th thành viên Hi dng quán trj, Ban kim soát và báo
cáo vic Hi dông quán trj bô nhim Tong Giám doe.
4. Vic biu quyt bu thành viên Hii dng quán trj và Ban kim soát phái &rçlc thirc hin
theo phixong thrc bâu don phiêu, theo do mi cô dong có tong sO biêu quyêt Urong mg
vol tong so cô phân so hüu nhân voi sO thanh vien duoc bâu cua Hôi dông quan tri hoäc
Ban kiêm soát và cô dOngcó quyên don hét hoc mt phân tong so phiêu biêu quyêt cOa
minh cho môt hoäe môt sO trng vien Nguoi trung ci.r thanh vien Hi dông quan tri hoAc
Kiêm soat viên duçic xac djnh theo sO phiêu bâu tir cao xuông thâp, bat dâu tr(mg ccr viên
có so phiêu bâu cao nhât cho den khi dO so thành viên theo quy djnh. Trithng hçip CO tir
hai (02) (mg cr viên trà len dat cOng so phiêu bâu nhtx nhau cho thành viên cuOi cOng cOa
Hidong quân trj hoe Ban kiêm soát thI sê tiên hành bâu 1i trong sO các trng viên CO so
phiêu bâu ngang nhau hoc lira ehn theo tiêu chi quy ché bâu cr.
5. Cacnghjquyt cOa Dai hi dng co^ dông duçc thông qua bang 100% tong so c6 phn CO
quyên biêu quyêt là hop pháp và cO hiu hrc ngay cá khi trInh tLr và thO tiic thông qua nghj
quyêt do không duçrc thire hin dOng nhix quy djnh.
Diu 21. Thâm quyn va thi thtrc My kin c6 dông bang van ban dé thông qua quyt
dnh cüa Di hi dung cô dông

Dai hi dung cu dông có th6 thông qua tht cá cac vAn de^ thuc thAm quyn cOa mmnh theo
the thrc lay ' kiên bang van bàn. Thâm quyên va the thic lay ' kiên CO dông bang van
bàn dê thông qua quyêt djnh cOa Dai hi dOng cO dông &rçlc thijc hin theo quy djnh sau
day:
1. Hi dung quân trj có quyn lAy ' kin co^ dOng ba- n& van bàn de thông qua quyt dnh cOa
Dai hi dung cO dông bat cir lOc nào nêu xét thay can thiêt vi 1i Ich cOa cong ty;
2. Hi dung quán trj phái chuAn bj phiu lAy ' kin, dy tháo nghj quyt cOa Dai hi dung c
Ong va cac tài lieu giài trinh dtr tháo nghj quyêt. Phiêu lay kiên kern theo dir thâo nghj
quyêt và tài lieu giái trinh phái duçrc gCri bang phuong thCrc báo dam den duqc dja chi dang
k' cOa tirng cô dông. Hi Ong quán trj phâi dam bao gtri, cOng bO tài 1iu cho các col dong
trong mt thai gian hcip l dê xem xét biêu quyêt va phài gCri den tat ca các CO dong CO
quyén biêu quyt châm nhât 10 ngày truâc ngày hêt han nhn phiéu lay kin;
3. Phiu lAy kin phâi cO các ni dung chO yu sau day:
a. Ten, dja chi try sâ chInh, mA s6 doanh nghip;
b. Miic dIch lAy kin;
c. HQ, tOn, dia chi thung trO, quc tjch, su The can cuóc cong dan, GiAy chng minh
nhân dan, Ho chiOu hoäc chrng thirc cá nhân hop pháp khác cOa cO dOng là cá nhân;
ten, dja chi thung trO, quOc tjch, sO The cAn cuc cOng dan, Giây chcrng minh nhân
dan, HO chiêu hoac chung thuc ca nhân hp phap khac cua dai diOn theo ay quyOn cua
cO dOng là to chirc; sO lugng cO phân cOa timg loai và sO phiOu biêu quyOt cOa cô dOng;
d. Van d8 cAn lAy ' kin d6 thông qua quyt djnh;
e. Phuon an biAu quyt bao gum tan thành, khOng tan thành và không có kin d6i vâi
tt'rng van dO lay kiOn;
f. Thai hn phai gi'ri v cOng ty phiu lAy ' kin dA ducrc trá Rn;
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g. HQ, ten, ch k9 cüa Chü tjch Hi ding quãn trj vi ngui di din theo pháp lut cia
Ong ty.
4. Phiu Ill y 9 kin dA dtrc trá li phâi C6 ch k9 c6a . c6 dông là cá nhãn, hoc ngui dai
din ngithi dai din theo pháp lust cüa c04 dong là to chCrc hoc Ca nhãn, ngu?ñ di din
theo pháp lut cüa to chrC dLrçlC üy quyn. Co dông có the' gcri phiu ly 9 kin dl trã Ru

theo CáC hinh thrc sau day:

a) GUi thu: Phiu Iy 9 kin gUi v8' Ong ty phái duqc dn trong phong bI din kin vi
không ai dtrc quyn ma truâc khi kim phiu. Các phieu lAy 9 kin gUi v Ong ty
sau thui han di xác djnh tai ni dung phieu lay 9 kin hoc dl bj ma dèu khong hp
b) Uri fax hoAc thu din tU: Phiu lAy 9 kin gUi vex cong ty qua fax hoc thu din tCr phái

dtrcuc giü bI mt den thui dim kiêm phiéu.
Cie phiu lAy 9 kin gUi v Ong ty sau thai hp dA xác djnh tai ni dung phiu lAy 9 kin
hoc dA bj ma trong truang hçip gUi thu hoc dUçIC Ong bol truac thai dim kiEm phiéu
trong tru?mg hcip gUi fax, thu din ti:r là không hcup l. Phiu lAy 9 kin không &rqc gUi vel
duçcoilàphêkôngtambiuqy;
5. Hi dng quán trj kim phiéu vi lp biên ban kim phiu duâi s,r chCrng kién cüa Ban

k m soát hoc cüa c6 dông không phái ngu?ii diu hãnh cüa doanh nghip. Biên ban kim
phiéu phái cO các ni dung chü yêu sau day:
a. Ten, dla chi tru sâ chinh, mA so" doanh nghip;
b. Mic dich vi CáC vAn del cn Idly 9 kin de^ thông qua quyt djnh;
c. Si Co dOng vài thng s6 phiu biu quyt dA tham gia biu quyt, trong do phãn bit s
phiu biu quyét hçip lé va s6 biu quy& không hçup l và phucmg thcrc gUi phiu biu
quyt, kern theo phi liic danh sách c6 dOng tham gia biu quyt;
d. Tong s6 phiu tan thành, không tan thành vi khOng CO 9 kin dói vâi tUng vAn d;
e. CáC vAn de^ da duqc thông qua;
f. Hç, ten, chO k9 cüa CM tjch Hi dng quân trj, ngtr&i dai din theo pháp lut cüa cOng
ty, nguai kim phiéu vi ngirai giám sat kim phiêu.
g. Cie thành viên Hi dng quãn tn, ngixOri kim phiu và ngu&i giám sat kim phiéu
phái lien dài chju trách nhim vehinh trung thc, chInh xác cüa biên bin kim phiéu;
lien dOi chju trách nhim vex các thit hal phát sinh tU các quy& djnh dtrqc thông qua
do kim phiu khOng trung thc, không ChInh xác.
6. Bién bin k& qua kirn?hiu phâi dtrcic gUi dn các co" dOng trong th&i vông muai lAm
(15) ngày, ké tU ngà ket thüc kim phiu. Tru.räng hçrp Cong ty cO trang thông tin din tU,
vic gUi biên bin kiem phiu cO thel thay the' bang vic dAng tài len trang thông tin din Ur
cüa COng ty trong Ong hai mtwi tu (24) gia, k tr thai dim kef thüc kim phiu;
7. Phiu lAy 9 kiM da thrqc trá lai, biên bin kim phiu, toãn vin nghj quyét dl dtrçuc thông
qua vi tài lieu cO lien quan gUi kern theo phi&i Idl y 9 kiM du phái duçuc liru gHt tai tri sâ
chInh ccia cong ty;
8. Nghj quyt di.rcrc thông qua theo hInh th(rc lAy 9 kiM C6 dOng bang vAn bin có giá frj nhu
quy& djnh duçic thông qua ti cuc hçp Dai hi ding cô dOng;
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9. Trueing hçip thông qua ngh quyt dui hInh thrc lAy ' kin bang van bin thi nghjquyt
cia Di hi dông cô dông &rgc thông qua nu di.rçic so cô dông so hru trên 50% tong sO
phiêu biêu quyêt cüa tat Ca cô dông có quyên biêu quyêt tan thành.

Dieu 22. Mn ban hQp Di hôi dông cô dông
I. Cuc hop Di hi d&ng c6 dông phái duçcc ghi biên bin và có the ghi am hoc ghi và 1uu
gi& duOi hInh thtrc din Ur khác.
2. Nuii chü trI Di hOi dng cO^ dông chju trách nhim to^ chiirc km tnt các biên bin Di hOi
dông cô dOng và gui cho tat cà các cô dông trong thai hn 15 ngày, kel tur ngày két thôc
cuc h9p; vic gcri biên bin kiêm phiêu có the thay the bang vic dang tâi len trang thông
tin din tcr côa cong ty trong thOi hn hal mtwi bôn (24) gRi.
3. Biên bin Di hi dng c dông dc
u coi là bang chthig xác thrc ve nhflng cOng vic dA
dtrçic tiên hành ti Dai hi dông cô dông trir khi có ' kiên phán dOi ve ni dung biên bin
&rqc &ra ra theo dáng thu tMc quy djnh trong Ong muOi (10) ngày,kê tr khi gcri bién bin.
Bién bin phái dt.rc 1p bang tiêng Vit, có the Ip them bang tiêng Anh và có các ni
dung chô yêu sau day:
a. Ten, dla chi tru sO chInh, ma sO^ doanh nghip;
b. Thai gian vi dja dim h9p Di hi dng c 05 dOng;
c. Chtrcing trInh h9p và ni dung cuc h9p;
d. H9, ten chü t9a và thu k;
e. Tom tAt din bin cuc hçp và các ' kin phát biu ti cuc hQp Di hOi dng C85 dông
ye tmg vAn dê trong chucing trInh hçp;
f.

SO^ co^ dông và Ong so^ phiu biu quyt cüa các co^ dong dir hop, phu liic danh sách
dang k cô dông, dai din cô dông dir hp vOi so cô phân và so phiêu bâu tI.rang ung;

g. Ting so^ phiu biu quyt diii v6i tumg vAn de biu quyt, trong do ghi rO phucing thüc
biêu quyêt, tong so phiéu hcip 1, không hçip l, tan thành, không tan thành và không
cO ' kiên; t' l tucrng Crng trên tong so phiêu biêu quyêt cua c6' dông dir hop;
h. Các vAn de

cia duçic thông qua và t' 16 phiu biu quyt thông qua twYng lrng;

i. ChO k cüa chü toa và thu k.
4. Biên bin hop Di hi dng co^ dông, phii Içuc danh sách co^ dông dang k dir hop, nghj
quyêt cia dtrçic thông qua và tài Iiu có lien quan gcri kern theo thông báo mOi hQp phâi
duçic km giü ti tru sO chInh cüa Cong ty.
5. Biên bin h9p Dai hi dng co^ dông phái ckrçirc lp xong vi thông qua tnrOc khi kt thác
cuc hçp. Chu t9a va thu k cuc hçp phâi chju trách nhim lien dOi ye tInh trung thurc,
chinh xác cua ni dung biên bin.

Diu 23. Wu cu hüy bO quyt dnh cüa D3i hi dng cO^ dông
Trong thOi hn chin rnuii (90) ngày, ke tU ngày nhn &rc biên bin hçp Di hi dng c
dông hoc biên bin kêt qua kiêm phiêu Ja y cô dOng bang van bin, thành viên Hi dng
quán trj, Kiêrn soátviên, Giám dôc (Tong giám doe), cO dOng hoc nhOm cO dông quy
djnh ti khoàn 3 Dieu 11 Dieu le nay co' quyên yêu cau TOa an hoc Tnçng tâi xem xét,
hüy bô quyêt djnh cüa Di hti dOng cô dOng trong các truOng hop sau day:
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1. TrInh tir và th6 tuc triu tap hp hoc thy ' kin c dông bang
an vbin và ra quyt djnh
cüa D?i hi dông CO dông không thirc hin dung theo quy djnh cüa Ludt doanh nghip và
Diéu le nay, trlr truàng hop quy djnh ti khoán 4 Dieu 20 Diêu IE nay;
2. Ni dung nghj quyt vi phm pháp lut hoc Diu i nay.
Truing hop quyt djnh ciia Di hi dng co^ dông bj hüy bO theo quy&djnh cüa TOa an
hoc Trçng tài, ngträi triu tap hp Dai hi dong cô dông bj hüy bô có the xem xét to chüc
li cuc hçp Dai hi dông cô dOng trong vOng 60 ngày theo trInh tir, thu tVc quy djnh ti
Ludt doanh nghip và Diêu i nay.

VII. HO! BONG QUAN TR!
Diu 24. Thành phn va nhim k' cüa thành viên Hi dng quãn trj
1. S0^ krng thành vien Hi dng quàn trj It nht là nãm (05) ngxôi và nhiu nht là mu&i
mot (11) ngui. Nhim k' cia Hi dông quán trj là näm (05) närn. Nhim k' cüathành
vien 1-1i dOng quân trj không qua nArn (05) närn; thành viên Hi dông quàn trj Co the thrçic
bâu lai voi so nhiêm ky khong han che lông so thanh viên Hôi dong quan tri dOe lap phai
chiêm It nhât mot phân ba (1/3) tong so thành viên Hi dông quãn trj.
2. Diu kin de^ tr& thành thành vién cüa Hi dng Quin trj:
a. Co It nht 3 nAm kinh nghim quán 1 trong các lTnh virc ma Cong ty clang hot dng
và kinh doanh;
b. Co dü näng lirc hành vi dan six, không thuc di tixçrng bi cm quàn l doanh nghip
theo quy djnh cüa Lust doanh nghip.
3. Các c6 dOng nm giO c6 phn có quyn bthu quyt trong thti hn lien tic It nhAt sáu (06)
thing có quyén gp so quyên biêu quyêt cüa tlmg ngtthi li vài nhau dê dé ccr các 1mg
vien Hi dong quán trj. Co dong hoc nhOm cô dong näm giu tlr 5% den di.rOi 10% tOng
so cô phân có quyên biêu quyêt di.rgc dê cIt mot (0 1) 1mg viên; tlr 10% den duOi 30% di.rqc
dê cIt tôi da hai (02) 1mg viên; Ur 30% den duói 40% &rqc dé cIt tOi da ba (03) 1mg viên;
Ur 40% den dithi 50% duvc de cIt tôi dabôn (04) (Mg viên; tlr 50% den duOi 60% &rqc
dê dr tôi da näm (05) 1mg vien; tlr 60% den dtm6i 70% duc dê cIt tôi cia sáu (06)1mg viên;
tlr 70% den 80% duçic dé cIt tôi da bay (07) (mg viên; và tIm 80% den dual 90% dtrcic dé
cIt tOi da tam (08) (mg viên.
4. Trumng hçrp s05 luçmg các (mg viên Hi dng quân trj thông qua de cIt và (mg cIt vn khOng
dli sO ltrcmng can thiêt, Hi dong quân tri duang nhim có the dê cIt them 1mg cIt viên hoc
to ch(rc dé cIt theo mot co chê do cong ty quy djnh. Co , che dé cIt hay cách th(rc Hi dng
quãn trj duang nhirn dé cIt (mg cIt viên Hi dong quán trj phai duçmc cong bO rO rang và
phâi duçic Dai hi dong cO dOng thông qua truac khi tiên hành dê clr;
5. Thành viên FIi dng quân trl se khong cOn Ut cách thành viên Hi dng quán trj trong
các tnxImng hçmp sau:
a. Thành viên do khOng dü Ut cách lam thành viên Hti dng quán trj theo quy djnh elm
Ludt Doanh nghip hoc bj lut pháp cam khOng duçc lam thành viên Hti dOng quán
trj;
b. Thành viên do gIti don bang van bin xin tit chItc;
c. Thành viên do bj ri loan tam thAn va thành vién khác elm Hi dng quãn trj có nh&ng
bang chlmg chuyên mOn ch(mng tO ngui do khOng cOn nang litc hành vi;
d. lhành viên do khOng tham dim các cuc h9p cüa Hi dng quân trj lien tVc trong vOng
sáu (06) thing, trIm các truImng ho bat khâ khang;
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e. Thành yiên do bj bâi nhim thành viên Hi dtng quãn trj theo quyt djnh ct:ia Di hi
dông cô dông;
f. Thành viên cung cp thông tin cá nhân sai khi giri cho Cong ty vài ttr cách là tng viên
Hi dong quãn trj;
g. Các trt.rmg hçcp khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu 16 nay.

6. Vic bo^ nhim các thành viên Heii dng quán trj phái dtrçc cong bO^ thông tin theo các quy
djnh cOa pháp lut ye chthig khoán và thj tnräng chtrng khoán.
7. Thành viên Hi dng quán trl khong nht thit phái là ngui nm gia
ty.

c6^

phn cia Cong

8. Thành viên Hi dng quân trj c0a Cong ty khOng duçic dng thii là thành viên Hi dng
quán trj tai qua näm (05) cong ty khác.
Diu 25. Quyn hin và nhim vi cüa Hi dông quãn trl

1. Hot dng kinh doanh va cac cong vic cüa Cong ty phâi chlu sij quãn l hoc chi do
thirc hin cOa Hi dOng quán trj. Hi dOng quán trj là ccr quan có day dO quyén hn d
thirc hin tat Ca CC quyên và nghia vu cOa Cong ty trir nhOng thâm quyên thuc ye Dai
hi dong cô dong;
2. Hi dng quán trl có trách nhim giám sat Tng giám dc và ngithi diu hành khác;
3. Quyn và nghia vu cOa Hi dng quán trj do Iut pháp, Diu 16 cong ty và Dai hOi dng
cO dOng quy djnh. Cu the, Hi dông quãn trj có nhng quyên hn và nhim vii sau:
a. Quyt djnh chin luc, U hoch phát trin trung hn và U hoach kinh doanh hang
näm cOa Cong ty;
b. Xác djnh các miic tiêu ho?t dng trén co sâ các miic tiêu chin ltrçic duçic Dai hi dng
cô dong thông qua;
c. Bo^ nhirn và min nhim, k hap dng, chAm dtrt Hap dng di v9i Tng giám d6c,
ngixi diéu hành khác và quyêt djnh mrc Itrong cOa hç;
d. Quyt djnh co cu to^ chi'rc cCia Cong ty, vic thành lap cong ty con, lp chi nhánh, van
phông di din và vicgop von, mu cO phân cOa doanh nghip khác;
e. Giâiquy& cac khiu ni cOa Cong ty do i vii ngithi diu hành doanh nghip cOng nh.r
quyêt djnh lira ch9n di din c0a Cong ty dé giái quyêt các van dê lien quan tOi các
thO tc pháp l dôi vOi nguYi diêu hành do;
f. D xuAt cac loi c6 phiu cO th6 phát hành và tng s6 c6 phiu phát hanh theo tmg
loai;
g. D6 xut viéc phát hành trái phiu chuyn di va trái phiu kern chrng quyn;
h. Quyt djnh giá chào ban trái phiu, co^ phiu va các chüng khoán chuyn di;
Bo nhirn, min nhirn, bài nhiêm ChO tjch Hi dng 9uân trj; bo^ nhirn, rnin nhirn,
k hap dOng, chârn dirt hap dOng dOi vâi Tong giárn dôc và can b6 quân l hoc ngi.ri
di din cOa Cong ty; quyêt djnh tin luang và quyên lçri khác cOa nhOng ngui quán
l' do; ccr ngu?i di din theo Oy quyên tharn gia Hi dOng thành viên hoäc Di hi
dOng cO dOng a Cong ty khác, quyêt dinh rnrc thO lao và quyen igi khác cOa ngithi do.
Vic bAi nhim nêu tren khOng duçic trái veri các quyén theo hap dOng cOa nhOng nguOni
bi bAi nhiém (neu có);
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j.

Giám sat, chi do Tng giám dc va ngi.rYi diu hành khác trong cOng vic kinh doanh
hang ngày cüa Cong ty;

k. Quyt djnh quy che^ ni b6 ve^ quân trj cong ty sau khi dtrçic Di hi ding
thun thông qua hiu qua dé bâo ve cô dong;

cO^

dông chp

I. Quyt djnh lira chçn hinh thCrc ti chüc hop Dai hi dng cO^ dong thixông niên hoc
bat thtwng, duyêt chiiang trinh, nôi dung tai lieu phc vu hop Dai hôi dông cô dong,
triu tp hop Dai hi dong cô dOng hoc lay ' kiên dé Di hOi dong cô dong thông qua
quyêt djnh;
m. De^ xuAt mirc c6 tác hang näm; quyt djnh thii hn và thu tVc trá c6 tirc hoc xfy 1 lô
phát sinh trong qua trInh kinh doanh;
n. De^ xut vic t6 chirc 1i hoic giái the doanh nghip, yêu cAu phá sin cong ty;
o. Trinh báo cáo tài chInh näm dã dixçic kim toán, báo cáo quãn trj cOng ty len Dai hi
dông cô dOng;
p. Báo cáo Di hi dng co^ dong vic Hti dng quân trj b6 nhim T6ng giám d6c;
q. Các quyn va nghia vi khác (nu

co).

4. Nhhig vAn & sau day phâi diiqc Hi dng quán trj phê chuAn:
a. Thành Ip các chi nhánh hoc các van phong dai din cüa Cong ty;
b. Thành lp các cOng ty con cüa Cong ty;
c. Trong ph?m vi quy dnh tai Diu 149.2 cüa Ludt Doanh nghip và tth tru&ng hçip quy
djnh tai Diêu 135.2 và khoán 1, khoán 3 Diêu 162 Ludt Doanh nghip phãi do Di hi
dOng cô dông phê chuân, Hi dông quán trj tüy trng thii diem quyêt djnh vie. c thirc
hin, sira dOl va hu' bó các hgp dông ccia Cong ty;
d. Chi djnh va bãi nhim nhng ngu&i duc Cong ty u' nhim là di din thi.rong mi và
Ludt six cüa Cong ty;
e. Vic vay nq và vic thirc hin cac khoãn the chAp, báo dam, bào lAnh va bi thi.thng
cüaCôngty;
f. Các khoán dAu tix khOng nm trong ke^ hoach kinh doanh và ngân sách các khoán d&u
Ut vtxçxt qua 10% giá trl kê hoch và ngân sách kinh doanh hang näm;
g. Vic mua hoc ban ci phAn cüa nhthig cong ty khác dixçic thành Up
nixac ngoài;

a Vit Nam hay

h. Vic djnh giá cac tài san gop vào Cong ty khong phái bang tin lien quan dn vic
phát hành cô phiêu hoc trái phiéu cüa Cong ty, bao gOm yang, quyén scr ding daft,
quyên sâ hüu trI tue, cong nghe và bI quyet cong ngh;
i.

Vic cong ty mua Iai hoc thu hi không qua 10% tng so^ co^ phAn cüa tirng loai dA
dixqc chào ban trong thai hn mir&i hai (12) thang;

j.

Các vAn & kinh doanh hoc giao djch ma Hi dng quyt djnh can phái có sr chAp
thun trong phm vi quyên hn và trách nhim cüa mlnh;

k. Quyt djnh mt'rc giá mua hoc thu hi c phAn cüa Cong ty;
I. Thông qua hçtp dng mua, ban, cho vay và hp dng khác co giA tri b&ng hoc Ian horn
35% tong giá trl tái san ducic ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât cUa cong ty.
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5. Hi dng quán trj phài báo cáo Di hi dng c6 dông v hoot dng cüa mInh, ci the'là v
vic giám sat cüa Hi dng quán trj d6i vai Tng giám dc vi ngu&i diu hành khác fron
nàm tài chInh. Tnthng hqp Hi dông quán trj không trInh báo cáo len Doi hi dng co
dông, báo cáo tài chInh hang nAm cüa Cong ty sd bj coi là không Co giá frj vi chua &rçic
Hi dông quán tri thông qua;

4

dithi vi nguci diu hành khác dai
6. Hi ding quãn frj Co the uS' quyn cho viên ch(xc
din xfr lS' cOng vic thay mt cho Cong ty, thm chi Ca khi van de" dOi hOi vic dánh giá
Va dua ra kêt lun trtr khi lut pháp vi Diu 18' quy djnh khác;
7. Thành vién Hi dng quãn frj (không tInh các dai din duçrc uS' quyn thay the) duçic nhn
thu lao cho Cong vic cüa mInh dirói ttr cách là thành viên Hi ding quãn frj. Tng mrc
thà lao cho Hi ding quân frj së do Di hi ding c6 dông quyt djnh. Khoân thu lao nay
se duçrc chia cho các thành viên Hi d6ng quán frj theo thoá thun trong Hi ding quãn
trj hoc chia du frong tru?Yng hcip không thoã thun drqc;
8. Tng so" tin trá cho trng thành viên Hi dng quãn fri bao gm thi lao, chi phi, hoa hong,
quyn mua on ph An vi các lçii ich khac duçrc huâng tr Cong ty, cOng ty con, cOng ty lien
kt cUa Cg ty
co và các cong ty khác ma thành viên Hi dng quãn fri là dai din phAn vn
gop phãi dtrçic cong bô chi tiêt trong Báo cáo thu?ng nien cüa Cong ty. Thu lao cüa thành
viên Hi dOng quán fri phãi duçic th hin thành miic riêng trong Báo cáo tái chInh hang
nAm ccta Cong ty;
9. Thành vién Hi ding quãn trj nm gitr chfrc vii diu hành (bao gm Ca chirc v,i Chü tjch
hoAc PhO Chü tich), hoc thành viên Hi dng quãn frI lain vic ti các tiu ban cüa Hi
dng quãn frj, hoc thc hin nhftng cong vic khác ma theo Hi dng quán trj là nAm
ngoài phm vi nhim viii thông thLr?mg cüa mot thành vien Hi dng quán trj, CO the duçic
trá them thu lao dtrâi dung mt khoán tin cong trQn gOi theo trng Ian, hrcing, hoa hMg,
ph An trAm lcii nhun, hoc di.rôi hlnh thIrc khác theo quyt djnh cüa Hi dong quán trj;
10. Thành vién Hi cl6ng quãn trl có quyàn duçcc thanh toán tAt ca các chi phi di lai, An, & vi
các khoán chi phi hçip IS' khác ma hQ dA phâi chi trá khi thirc hin trách nhim thành viên
Hi ding quán trj cüa mInh, bao gm Ca các chi phi phát sinh trong vic t&i tham dtr các
cuc h9p cüa HOi dOng quãn trj, hoc các tiu ban cüa Hi ding quãn fri hoc Di hi
dông CO dông;
11. Khi thrc hin chCrc nAng va nhim vii cüa mInh, Hi d6ng quãn frj tuân thu dung quy djnh
cüa Pháp lust, Diàu l Cong ty vi Quy& djnh cüa Doi hi dng cô dOng. Trong tru&ng
hop quyt djnh do Hi dng quân trj thông qua trái vâi các quy djnh nay gay thit hl cho
Cong ty thI các thành viên chap thun thông qua quyét djnh dO rhai cOng lien d&i chju
trách nhim và phái b6i thu&ng cho COng ty; thành viên phán doi thông qua quy& djnh
nOi tren dLrçc min trCr frách nhim. Trong trung hqp nay, cô dông s& hUu co phân cüa
Cong ty lien tic trong th&i hn It nhât mt nAm có quyn yêu cu Hi ding quán frj dinh
chi thc hin quyt dnh nOi trên;
12. Hi ding quãn trj thông qua quy& djnh b.ng biu quyt ti cuc h9p, lAy S' kin bang vAn
bin hoc hInh thCrc khác theo quy djnh cüa pháp lust. MOM thành vien Hi ding qun tij
CO mt phiêu biêu quyêt.
Diu 26. Chü tjch, Phó Chü tjch Hi ding quàn trj

1. Hi ding quán trj phái la ch9n trong so^ các thành viên Hi dng quán frj d bu ra mot
ChU tjch vi mot PhO Chü tjch. Chü tjch Hi dOng quãn tri khOng dtrçic kiêm nhim chCrc
danh Tong giám döc cüa Cong ty;
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2. Chu' tich Hi ding quân frj có nghTa viii chun bj chticing trInh, tài 1iu, triu tp và chü to
Dai hi ding c6 dông và các cuc hQp cüa Hi d6ng quân tn, dng thii CO nhOng quyM
và trách nhim khác quy djnh ti Diêu 18 nay và Lut Doanh nghip. PhO Chü tjch cO các
quyn vi nghia viii nhu Chu tjch trong tru1ng hcip duçic CM tjch u' quyn nhtrng chi trong
trung hçip Chà tjch dA thông báo cho Hi dng quãn fri rang minh yAng mot h* phãi
yang mt vi nhüng 1 do bat khá kháng hoc mat khã nang thirc hin nhim viii cüa minh.
Trong tnrrng hçip nêu trên ChCi tjch không chi djnh PhO Chü tjch hành dng nhu 4y, các
thành viên con li cia Hi dông quán trj sê chi djnh PhO Chü tjch. Tniräng hcip Ca ChU tjch
và PhO Chü tjch tam thii không the thrc hin nhim vv cüa hQ vi l do nào dO, Hi ding
quãn trj cO the bô nhim mot nguri khac trong so hç de thrc hin nhim vv cüa Chü tjch
theo nguyen tic da s6 qua ban.
3. CM tjch Hi ding quân trj phâi CO trách nhim dam bâo vic Hi ding quãn trj gui báo
cáo tài chInh hang näm, báo cáo hoat dng cüa cong ty, báo cáo kim toán và báo cáo
kiêm tra càa Hi dông quân trj cho các cô dong ti Dai hi dông cô dông;
4. Tnxing hçip Ca CM tjch vi Phó Chü tjch Hi dng quán trj tr chCrc hoc bj bài min theo
quyêt djnh càa Hi dOng quán trj, Hi dong quân fri phái bâu nguii thay the" frong thici
hp 10 (mLr?Yi) ngày.
Diu 27. Thành viên Hi ding quãn trj thay the"
1. Thành viên Hi dng quãn trj (khOng phái ngtthi duçic uS' nhim thay th6 cho thành viCn
do) cO the'chi djnh mot thành viên Hi dng quán frI khác, hoc mot ngu?ii dLrçlc HOi ding
quán frj phê chuãn và sin sang thuc hin nhim v nay, lam ngithi thay tht cho mInh vi
cO quyn bâi min nguri thay the do.
2. Thành viên Hi d6ng quán frj thay th có quyn duçic nhn thông báo vt các cu)c hp cüa
Hi ding quãn frj và cCia các tiu ban thuc HOl dng quán trj ma nguii chi djnh anh ta là
thành viên, có quyn tham gia và bieu quyêt tai cac cuc hçp khi thành vien HOi dng
quãn frj chi djnh anh ta không cO mAt, va duçic fly quyn del thic hin tAt cá các chfrc nAng
cia nguii chi djnh nhtr là thành vién cüa Hi dng quãn frj trong tru?lng hçip ngu?ii chi
djnh yAng mat. Thành viên thay th6 nay không cO quyn nhn bAt k5' khoãn thu lao nào
tu?hIa COng ty cho Ong vic cUa mInh di.râi tin cách là thành vién Hi ding quân frj thay
the. Tuy nhiên, Cong ty khOng bat buc phái gui thông báo ye các cuc h9p nOi tren cho
thành vién Hi dng quãn frj thay the( không có mt ti Vit Nam.
3. Thành viên thay the^ se phái tr bO tin cách thành vien Hi dng quãn fri trong trithng hçip
ngu?ii chi djnh anh ta khOng cOn tin cách thãnh vien Hi dong ¶uán frj. Tru?ing hçvp mot
thành vien Hi dOng quán trj ht nhim k5' nhung lai duçic tái bo nhim hoc ducc coi là
dA dtzçc tái b nhim trong cüng Dai hi ding c6 dông ma thành vién dO thOi git1 chfrc do
hét nhim k5' thi vic chi djnh thành vien thay the do ngin&i nay thrc hin ngay tn.rOc thii
diem bet nhim kS' sd tiep tic CO hiu lirc sau khi thành viên dO dirçc tái 1)6 nhim.
4. Vic chi djnh hoc bAi nhim thành vien thay the phái dtrçc thành vien Hi dng quàn frI
chi djnh hoc bAi nhim nguii thay the lam bang van bin thông báo vi kS' gui cho Cong
ty hoc theo hInh th(rc khác do HOi ding quán tri phé chuAn.
5. Ngoài nh€tng quy djnh khác di dinçic néu trong Diu l nay, thành viên thay th6 së dirçic
coi nhtr là thành viên Hi ding quán trj tren mi phuang din và phài chju trách nhim cá
nhãn ye hành vi và sai lm cCia mInh ma khOng duqc coi là ngtrii dai din thua hành sir
US' quyn cüa thành vien Hi dng quán tri dA chi djnh mInh.
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Diu 28. Các cuc hQp cüa Hi dng quail tr

I. Triiàng hop Hi dng quán trj bAu Chü tjch thI cuOc hop dAu tiên ccia nhim k' l-Ii dng
quãn trj dê bâu ChU tjch và ra các quyêtdjnh khác thuc thâm quyén phái disçic tiên hành
trong thii han bay (07) ngày lam vic, ké tir ngày kêt thiic bau ccr Hi dôngquãn trj nhirn
k' do. Cuc hp nay do thành viên c6 s6 phiêu bâu cao nhât hoc t' Id phiêu bu cao nhât
triu tp và chü trI. Trung hcip có nhiêu horn mtt (01)thành viên có so phiu bâu cao nhât
hoct 18 phiêu bâu cao nhât và ngang nhau thI các thành viên dã bâu theo nguyen tic da
so dé chçn mt (0 1) ngtr?i trong so ho triu tp hop Hi dông quân trj;
2. Các cuic hp thixmg kS'. Chü tjch Hi dng quán trj phài triu tap cac cuc hp Hi dong
quan tn, lap chiang trinh nghi six, thai gian va dia diem hop it nhât bay (07) ngay tnwc
ngày hp dir kiên. Chü tjch có the triu tp hp bat k' khi nào thây can thiêt, nhung It nhât
là môi qu phài hçp mt Ian;
3. Các cuc hp bAt thixmg. Chü tjch phãi triu tp hçp Hi dng quãn trj, khong duçic trI
hoãn nêu khong c6 1 do chinh dang, khi mt trong so cac dôi ti1ng dtrâi day &nghj
bang van bin trInh bay mic dIch cuc hop và các van dé can bin:
a. Tong giám dc hoc It nhAt näm ngui diu hành khác;
b. it nhAt hal (02) thành viên Hi dng quán tn;
c. Thành vien Hi dng quán trj dc lp;
d. Ban kim soát;
e. Các trumg hçip khác (nu

co).

4. Cie cuc hçp Hii dng quán trj nêu tai Khoán 3 Diu 28 Diu Id nay phái &rçlc tin hành
trong thi han bay (07) ngày lam vic, kê tir ngày nhn dixgc dê nghj. Trung hp khong
triêu tap hop theo dé nghi thi Chu tich Hôi dOng quan tri phai chiu trach nhiêm ye nhng
thit hal xãy ra dôi vOi cong ty; nhrng ngui dê nghj to chcrc cuOc hçp dirc dé cp den a
Khoân 3 Diêu 28 Diêu I nay có the tir mmnh triu tp hp Hi dong quán trj;

5. Truing hçp có yeu cu cüa kiAm toán vien dc lip thirc hin kim toán báo cáo tài chInh
cOa Cong ty, ChÜ tich Hi dông quân trj phái triu tip hop Hi dOng quán trj dê bin ye
báo cáo kiêm toán và tInh hInh Cong ty;
6. Dja dim hop. Các cuc hp Hi dng quân trj së dtrgc tiAn hành ô dja chi tri sa chInh
cüa Cong ty hoc nhthig dja chi khác & Vit Nam hoc ânithc ngoài theo quyêt djnh cüa
Chü tjch Hi dông quãn trj và dtrçic sir nhât tri cOa Hti dong quán tn;
7. Thông báo và chixng trInh hop. Thông báo hp Hi dng quán trj phãi dtrçic gth trixOc
cho các thành viên Hi dông quãn trj It nhât nam (05) ngày lam vic trithc khi to chüc
hçp, các thành viên Hi dong có the ttr chôi thông báo mi hp bang van bin và vic tir
chOi nay có the duçic thay dOi hoc hüy bO bang van bin cüa thành viên Hi dông quán trj
dO. Thông báo hop Hi dông phài duçic lam bang van bin tieng Vit và phái thông báo
day dü chumig trInh, thai gian, dja diem hop, ni dung các van dê thão lun, kern theo
nhng tài lieu can thiêt ye nhung van dé sê duc thão lun và bieu quyt tai cuc hp và
phiêu biêu quyêt cüa thành vien;
8. Thông báo mai hp duçic gCri bang bixu din, fax, thLr din tCr hoc phucrng tin khác,
nhung phâi báo dam den ducic dja chi cüa trng thành viên Hi dông quán trj và các Kiêrn
soát viên dã duçc dang k tai cong ty
9. S thành viên tharn dir ti thiu: Cac cuic hop cOa Hi dng quân trj IAn thcr nhAt chi di.rqc
tien hành và thong qua các quyêt dlnh khi có It nhât ba phân tt.r (3/4) so thành viên Hi
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dng quán trj có mt trirc tip hoc thông qua ngi.ri di din (ngu&i &rqc üy quyn) nu
dtxçic da so thành viên Hi dông quán tri chap thun.
Tnring hçip không dü so^ thành viên dir hop theo quy dlnh, cuOc hop phãi d.rçic triu tp
lai Ian thir hai trongthi hn bay (07) ngày ké ti ngày dçr djnh h9p Ian thcr nhât. Cuc hçp
triu tp li duçc tiên hành nêu có hccn mt nüa (1/2) so thành viên Hi dông quán trj dir
h9p.
10. Biu quyt:
a. Tth quy djnh ti Khoán I Ob Diu 27 cüa Diu l nay, mi thành viên Hi dng quán
trj hoäc ngtx&i chrçc u quyên tnirc tiép có mat vài tu cách cá nhãn ti cuOc hçp Hi
dông quân trj se Co mt (01) phiêu biêu quyêt;
b. Thành vien Hi dng quãn trl khong duçic biu quyt ve các hop dng, các giao djch
hoc dê xuât ma thành viên do hoc nguii lien quan ti thành viên do có lçii Ich và Icii
Ich do mâu thun hoc có the mâu thunvài lçii Ich cCia Cong ty. Thành viên HOi dong
sê không dtrçic tInh vào so lucingdi biêu tôi thiéu can thiêt cO mat dé có the to chüc
mtt cuc hop Hi dông quân trj ye nhOng quyêt djnh ma thành viên do không có quyn
biêu quyêt;
c. Theo quy djnh tai Khoán I Od Diu 27 cüa Diu 18 nay, khi cO vn deA phát sinh trong
mt cuc hp cüaHi dông quân tri lien quan den lçii Ich cüa thành vién Hi dông
quán tri hoc quyên biêu quyêt cüa thành viên Hi dông quãn trj ma thành viên do
không tir nguyen tir bO quyên biêu quyêt phán quyêt cüa chü toa là quyét djnh cuôi
ciing, trir trung hçip tInh chat hoc pham vi Igi Ich cüa thành viên Hi dông quân trj
lien quan chLra duçic cong bô day dü;
d. Thành viên Hti dng quán trj hithng Icii tir môt hop dng di.rçic guy djnh ti Diu 34.4a
và Diêu 34.4b cüa Diêu i nay së dirge coi là có lçii Ich ding kê trong hgp dông do;
e. Kim soát viên có quyn dir cutc hp Hi dng quán trj, cO quyn tháo lun nhung
khong duçic biêu quyêt.
II. Cong khai Igi Ich. Thành viên Hi dng quân trj tnic tip hoc gián tip di.rçic hung lqi
ttrmOt hçip dOng hoc giao djch dä dtrgc k' kêt hoc dang dr kiên k kêt v6i Cong ty và
biêt là mInh có Igi Ich trong do có trách nhim cong khai Igi Ich nay trong cuc hop ma
Hi dông quãn trj Ian dâu tiên xem xét van dé k? kêt hgp dOng hoc giao djch nay. Trueing
hop thành viên Hi dOng quân tri không biêt ban than và nguäi lien quan có Içii Ich vào
th?yi diem hgp dOng, giao djch &rgc k vâi Cong ty, thành vien Hi dông quãn trj nay phãi
cong khai diêudó ti cuc hçp dâu tiên cüa Hi dông quán trj dugc to chirc sau khi thành
viên nay biêt rang minh có Igi Ich hoc sê có lçii ich trong giao dch hoc ho ding nêu
trén;
12. Biu quyt da s. 1-Igi dng quãn trj thông qua các ngh quyt và ra quyt djnh bang cách
tuân theo ' kiên tan thành cUa da sO thành vien Hgi dong quân trj cO mt (tren 50%).
Trithng hop so phiêu tan thành và phãn dOi ngang bang nhau, IA phiéu cOa Chü tjch se là
Id phiêu quyêt djnh;
13. Thành viên không trirc tip dir hop có quyn biu quyt thông qua bO phiu bang van bin.
Phieu biêu quyêt phãi dmg tnong phong bI kin và phâi dirge chuyên den Chü tjch Hi
dOng quán trj chm rihât mt gR truc gi& khai mac. Phiêu biéu quyet chi dirge m& truâc
sir chrng kien cüa tat ca nhüng ngui dir hop;
14. Hop trên din thoi hoc các hinh thüc khác. Cuc hop cOa Hi dng quán tn cO th t
chirc theo hInh th(rc hgi nghj tnrc tuyên giüa các thành vien cOa Hi dong quán trj khi tat
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Ca hoc mot s6 thành viên dang dr nhQng dja dim We nhau vâi Mu kiin là mi thãnh
viên tham gia hQp du Co the:
a. Nghe trng thành viên Hi ding quán frj khác cüng tham gia phát biu trong cuc hçp;
b. Phát biu vol tAt cá các thành vién tham dr khác mot each ct6ng thii.

Vic trao do' i gift các thành viên cO the thrc hin mot cách trrc tiEp qua din thoai hoc bang
phucing tin lien lc thông tin We (ké Ca vic scr ding phtrcing tin nay din ra vào thri dim
thông qua Diêu le hay sau nay) hoc là két hop tat cá nhüng phuang thCrc nay. Theo Dièu I nay,
thành viên Hi ding quán trj tham gia cuc hQp nhu 4y &rçlc coi là "Co mt" tai cuc hQp do.
Dja dim cuc hop dtrçic t6 ch(rc theo quy djnh nay là dja diem ma nhóm thành viên Hi dng
quãn trj dông nhAt tp hop iai hoc nu không cO mot nhOm nhu vy, là dja dim ma Chü toa
cuc hop hin din.

th

Cie quyt djnh dixçcc thông qua trong mot cuc h9p qua din thoai ducic
chüc vi tin hãnh mot
each hçip th(rc së cO hiu lirc ngay khi k& th(ic cuc hop nhung phâi duçic khng djnh bAng các
chU k trong biên bin cüa tAt cã thành viên Hci dông quán trj tham di 4r cuc hçp nay.
.
•
15. Ngh quyet theo hinh thixc lay y kienbang vAn ban. Ngh quyet theo hinh thuc lay y kien
bang vin ban dixçic thông qua trén ca sO kin tan thành cüa da s6 thành vién Hi ding
quàn trj có quyèn biu quy&. Nghj quy& nay cO hiu 1irc vi giá trj nhu Nghj quyt dirge
cac thành viên Hi dng quán trj thông qua tai cuc h9p dLrçlc triu tp và to' ch(rc theo
thông l.
,

16. Biên bin hQp Hi dong quan frj. ChU tjch Hi ding quãn trj cO trách nhim chuyM biên
bin h9p Hi dng quart trj cho các thành viên vi nhQng biên bin dO se phãi dtxçic xem nhtr
nhftng bang ch(mg xac thrc ye cong vic dA dtrçic tiM hành trong các cuc hop do trir khi
cO kiM phán d6i ye ni dung biên bin trong thOi han mu?Yi (10) ngày k6 tir khi chuyM
di. Biên bin hçp Hi dMg quart trj dtrçic Ip bang tiMg Vit (co tht lpthCm bAng tiMg
Anh) và phái CO chit k chCt tQa và nguOi ghi blén bin;
17. Cie tiM ban cüa Hi dMg quãn trj. Hi dMg quãn frj cO tht thành lp tiM ban trrc thuc
dê phv trách v chInh sách phat trién, nhân sr, Iuang thuOng, kim toán ni b. So" hrcmg
thành viên cüa tiM ban do Hi dol ng quàn trj quyêt djnh, nlnrng nên cO It nht ba (03)
ngui bao gm thành vien cüa Hi dông quãn trj vi thành viên ben ngoài. Các thãnh viên
dc lp Hi dMg quàn trl/thành viên Hi dong quân trj không diéu hành nén chim da s
trong tiéu ban và mot trong s6 các thành viên nay duqc bô nhim lam TruOng tiM ban
theo quy& djnh cüa Hi dMg quán trj. Hoot dng cüa tiéu ban phài tuân thu theo quy djnh
cüa Hi dMg quãn trj. Nghj quyêt cüa tiM ban chi cO hiu hjc khi cO da so thành viên
tham dr và biM quyêt thông qua tai cuc hop cüa tiêu ban là thành vién Hi dMg quán
trj.
TruOng hop, không thành lp cac tiM ban nhân sij, tiM ban krang thirOng, Hi dMg quãn
trj cO the" phan cong thãnh vien Hi dMg quân frj giuip Hi do' g quart tzj frong các hog
dng nhân sir, lucrng thuOng.
Hi ding quãn trj quy djnh chi tit vel vic thành lp tiM ban, trách nhim cüa thng tiM
ban, trách nhim cUa thành viên cüa tiM ban hoc trách nhim cüa thành vien dc lp
duçic cir phi trách và nhân s,j, lucing thuOng;
18. Gia hi phap l cüa hành dng. Cie hãnh dng thirc thi quy& djnh cüa H)i dMg quart trj,
hoc cüa tiM ban true thuc Hi dMg quán trj, hoc côa ngirâi cO tu each thãnh viên tiM
ban Hi dông quán frj phái phü hop vOlcác quy djnh cüa pháp Iut hin hãnh vi quy dlnh
cUa DiM le cOng ty;
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19. Nhüng ngui duçic mO'i hçp dir thInh. Tng giám dc, nhüng can b6 quán 1 khác và các
chuyén gia ci:ia mtt ben th(r bacó the dLr h9p Hi dông quân trj theo Ri miii cüa Hi dong
quãn trj nhung khong &rçlc biêu quyét tr& khi ban than hQ có quyên duçxc biêu quyt nhi.r
thành viên Hi dong.

VIII. TONG GIAM oOc, CAN BO QUAN L\' KHAC VA NGU'I PHU
TRCH QUAN TR! CONG TY
Diu 29. To chtrc bo may quãn 1

Cong ty se ban hành mt hE thong quân l ma theo do bO may quán 1 sê chju trách nhim
và chju sr giám sat, chi do cüa Hi dông quán trj trong cong vic kinh doanh hang ngày
cia Cong ty. Cong ty có mt lông giám dôc, các Phó Tong giám dôc, Ké toán tnrng và
cac chóc danh quán l' khác do Hi dong quán trj bô nhirn. Vic bO nhim min nhim,
bâi nhim các chrc danh nêu trên phâi duçc thông qua bang nghj quyêt HOi dong quán
tn.
Diu 30. NgLrOi diu Minh doanh nghip

1. Theo de^ nghi cüa Tong giám dc va duc sir chAp thun cüa Hi dng quàn trj, Cong ty
dugc tuyen dung ngui diêu hành khác vâi sO luqng và tiêu chuân phà hqp vOi co câu do
Hi dOng quán trj quy djnh. Ngithi diéu hành doanh nghip phãi co trách nhim mn can
dé h trçr Cong ty dt duçic cac mvc tiêu dê ra trong hot dng và to churc;
2. Mirc hang, tin thti lao, lçii Ich và các diu khoãn khác trong hcip dng lao dng di vài
Tong giám dôc sê do Hi dOng quán trj quyêt djnh và hcip dông vi nh&ng ngri diêu
hành khác sê do Hii dông quân trj quyêt dnh sau khi tham kháo kiAn ciia lông giám
dOc.
Dieu 31. Bô nhim, min nhim, nhim vi và quyn han cüa Tong giám dc

I. Bo nhim. Hôi dng quán trj se b6 nhim mt thành viên trong Hi dng hoc mt ngi.thi
khác lam Tong giám dOc và Se k' hçip dông quy djnh mirc krcng, thu lao, lqi Ich và các
diêu khoán khác lien quan den vic tuyên dung. Thông tin ye müc krong, trçi cap, quyên
Igi cüa lông giám dôc phãi duqc báo cáo trong Dal hi dong Co dông thtrng niên và dtrçic
nêu trong báo cáo thtthng niên cüa Cong ty;
2. Nhim ks'. Theo Diu 26 cila Diu le nay, Tong giám dic khong duçic kiêm nhim chrc
danh ChCi tjch Hi dong quán trj. Nhim kS' cüa Tong giárn dôc là khong qua nàm (05)
näm tth khi Hi dông quán trj có quy djnh khác và cO the di.rgc tái bol nhim. Vic bô
nhim có the hêt hiu lijc can cr vào các quy djnh ti hp dOng lao dng. Tong giám dc
khOng duçic phép là nhüng nguâi bj pháp lut cam giQ chCrc vu nay, tc là nhOng ngLri
vi thành niên, ngithi khong dCi nang hrc hành vi, ngwii dà bj kêt an tu, ngi.rài dang thi hành
hInh phtth, nhân viên hrc krcrng vIi trang, các can b6 cong chüc nhà ni.râc và ngui dà bj
phán quyêt là dâ lam cho cOng ty ma h9 tmg lAnh do tnuOc day bj phá san;

3. Tieu chuAn va diu kin: lieu chuAn và diu kin cüa Tng Giám dc áp ding theo quy
djnh ti Diêu 65 cCia Lut doanh nghip;
4. Quyn hn và nhim via. Tng giám dtc cO nhQng quyn h?n và trách nhim sau:
a. Thijc hién các nghj quyEt cüa Hi dng quán trj và Di hi dng c dong, k hoch
kinh doanh và kê hoch dâu ti.r cüa Cong ty dA duçc Hi dông quan trj và Di hi dong
cOdong thong qua;
b. Quyt dlnh tAt cá các vAn de^ khong cAn phái cO nghj quyt cüa Hi dng quán trj, bao
gOm vic thay mt cong ty k kêt các hçp dOng tâi chInh và thuccng mi cO giá trj
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không qua 20% tng giá trj tài san cüa cong ty theo báo cáo quyt toán qu thai dim
gân nhât, to chc và diêu hành hoat dng san xuât kinh doanh thng nht cüa Cong
ty theo nhtng thông le quán 1,2 tot nhât;
c. Kin nghj so^ h.rçing và ngirii diu hành doanh nghip ma cong ty cn tuyn diing d
Hi dOng quán trj bô nhim hoc mien nhim theo quy ché ni bo và kin nghj tiên
luang, th6 lao, các lvi Ich dôi vài ngiri diêu hành doanh nghip dé Hi dông quân trj
quyêt djnh;
d. Tham kháo ' kin cüa Fli dng quân trj de quyt djnh s6 luçing ngixäi lao dng, mirc
luang, trçl cap, Igi Ich, viêc bO nhiêm, min nhim va các diêu khoân khác lien quan
den hçip dông lao dng côa hQ;
e. Vào ngày 30 tháng ii hang näm, Tng giám dc phái trInh Hi dng quán trl phê
chuân ké hoach kinh doanh chi tiêt cho näm tài chInh tiêp theo trên Co sâ dáp mg các
yêu câu ca ngân sách phü ho p cling nhu kê hooch tài chInh näm (05) näm;
f. Thrc thi ke hoch kinh doanh hang näm duçic Di hi dng cO^ dong và Hi dng quán
trj thông qua;
g. DE xut nhling bin pháp nâng cao hoat dng va quãn l cüa Cong ty;
h. Chun bj cac bàn dir toán dài han, hang näm và hang quy cüa Cong ty (sau dày gi là
ban dirtoán) phc vi hoat dng quán l dài han, hang närn và hang qu cüa Cong ty
theo ké hoach kinh doanh. Bàn dir toán hang nAm (bao gôm cá bàn can dôi kê toán,
No cáo két qua hot dng san xuât kinh doanh và bao cáo km chuyên tiên t dir kiên)
cho tirng nãm tài chInh së phái duqc trInh dé Hi dông quán trj thông qua và phâi bao
gôm nhfhig thông tin quy djnh tai cac quy ché cCia Cong ty;
i.

Quyn và nghia vii khác theo quy djnh cüa Diu 1 nay và các quy ch ni bO cüa Cong
ty, cac nghi quyêt cüa Hi dông quán trj, hop dông lao dng vói Cong ty và pháp lut.

5. Báo cáo len Hi dng quán trj va cac c6 dOng. Tng giám dc chju trách nhim trithc Hi
dông quán trj và Dal hi dông cô dông ye vic thirc hin nhim vii và quyên han duqc
giao và phai báo cáo các cci quan nay khi duvc yêu câu;
6. Min nhim. Hi dng quãn trj có the mien nhim Tang giám dc khi có tir hai phn ba
thành viên Hi dOng quàn trj trâ len biêu quyêt tan thành (trong tnr&ng ho nay không
tInh biêu quyêt cia Tong giám dôc) và bô nhim mit Tong giám dOc mài thay the. Tong
giám doe bi min nhim có quyen phàn dôi vic min nhim nay tai Di hi dông c dông
tiep theo gân nhât.

Dieu 32. Ngtr&i phi trách quãn trl Cong ly
1. Hi dng quán trj chi djnh It nht mt (01) ngui lam Ngui phu trách quán trj cong ty
dê ho try hoat dng quãn trj cOng ty dtrqctiên hành mt cách có hiu qua. Nhim kS' cia
NguYi phv trách quan trj cong ty do Hi dOng quán trj quyêt dlnh, tôi da là näm (05) näm.
Ngui phii trách quãn trj cong ty có the kiêm nhim lam This k cong ty theo quy djnh ti
Khoán 5 Diêu 152 Lut doanh nghip.
2. Ngu&i phii trách quán trj cong ty phái dáp mg các tieu chun sau:
a. Co hieu biet vd pháp lut;
b. KhOng duçic dng thOi lam vic cho cOng ty kiem toán dc lp dang thirc hin kiem
toán các báo cáo tài chInh cia COng ty;
c. Cáe tiêu chun khác theo quy djnh cia pháp lust, Diu Id nay và quyet djnh cia Hi
dông quàn trj.
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3. Hi dng quán trj có the^ bAi nhim NgiRii phi trách quán trj cong ty khi cn nhung không
trái vi các quy djnh pháp lust hin hành ye lao dng. Hi dong quán trj CO the^ b6^ nhim
Try l Ngisii phii trách quãn trl cong ty tüy tirng thii diem.
4. Ngiiäi phu trách quán tri cong ty có các quyên và nghia vii sau:
a. Tu vn Hi dng quãn trj trong vic t0^ chirc hçp Dai hi dng c0^ dông theo quy djnh
và cac cong vic lien quan gi&a Cong ty va cô dông;
b. Chun bj các cuc hop Hi dng quân trj, Ban kim soát và Di hOi dng c0^ dong theo
yêu câu cüa Hi dông quãn trj hoc Ban kiêm soát;
c. Tu vn ve^ thc tVc cüa các cuc hop;
d. Tham dir cac cuc hop;
e. Tu vn thc tue Ip các nghj quyt ecia Hi dng quân trj phü hçip vOi quy djnh cüa
pháp Witf. Cung cp các thông tin tài chink, ban sao biên bàn h9p Hi dng quán trj và các thông
tin khác cho thành vien cüa Hi dông quãn trj và Kiêm soát viên;
g. Giám sat và báo cáo Hi dng quân trj v ho?t dng cong b6 thông tin cüa cOng ty.
h. Báo mt thông tin theo cac quy djnh cCia pháp Wit và Diu 18 cong ty;
i.

Các quyn va nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp Wit và Diu 18 cong ty.

IX. NHIM VU CUA THANH VI EN HO! BONG QUAN TR!, TONG
GIAM BOC, KIEM SOAT VIEN VA NGUfl BIEU HANH KHAC
Diu 33. Trách nhiêm can tr9ng

Thành viên Hi dng quãn trj, Kiêm soát vien, Tng giám dc và ngu1i diu hành khác
Co trách nhim thirc hin cac nhim vii cüa mInh, ké Ca nhthg nhim vii vcci tu cách thành
viên cac tiêu ban cüa Hi dông quãn trj, mOt cách trung thrc và theo phucing thrc ma hç
tin là vi l?i Ich cao nhât cãa Cong ty và vâi mt mirc Q can trvng ma mt ngui than
trong thu&ng CO khi dam nhim vi tri turing during và trong hoàn cánh turing tir.
Diu 34. Trách nhim trung thirc vi tránh các xung dt ye quyn lo'i

1. Thành viên Hi dng quán trj, Kim soát vien, Tng giárn dc vá ngui diu hành khác
không dtrçic phép si:r dung nhng cri hi kinh doanh có the mang Iai lçii Ich cho Cong ty vi
muc dIch cã nhân; dOng thai không duçic sr dung nhthig thOng tin CO duqc nh6r chrc vu
cüa mInh dé tir Igi cá nhân hay dé phuc vii l?i Ich cüa tO chcrc hoc cá nhân khác;
2. Thành vien Hi dng quán trj, Kim soát vién, Tng giám d6c và nguäi diu hành khác
có nghia vu thông báo cho Hi dOng quán tnj tat cá các li Ich có the gay xung dOt vOi Igi
Ich cüa COng ty ma hç cO the duçic huâng thOng qua các pháp nhân kinh tê, các giao djch
hoc cá nhân khác. Nhüng dOi tuçmg neu trên chi duc sCr dung nhthig ca hi do khi các
thành viên HOi dOng quán trj khOng cO lçii Ich lien quan dA quyet djnh khOng truy ccru van
dê nay;
3. Trr truông hgp Di hOi dng co^ dOng có quyt djnh khác, COng ty khOng duc phép cp
các khoân vay, báo lAnh, hoc tin dung cho các thành vien Hi dOng quán trj, Kiem soát
viên, Tong giám dOe, ngui dieu hành khác và các cá nhân, to churc có lien quan tài các
thành viên neu tren hoc pháp nhân ma nh&ng ngui nay có các Igi Ich tài chInh trir trtthng
hgp Cong ty di cháng và tO chcrc có lien quan tói thành viên nay là các cOng ty trong
cing tip doàn hoc cac cOng ty hoat dng theo nhOm Cong ty, bao gOm cOng ty me - cOng
ty con, tip doàn kinh te và pháp lut chuyên ngành có quy djnh khác.
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Vic cong ty mc cho vay hay bão lAnh cho các khoán vay cüa cOng ty con thI chi cn di.rçic
phé duyt cüa HOi ding Quán frj.
4. H dng hoc giao djch gifla Cong ty vôi mot hoc nhiu thành viên Hi ding quãn frj,
Kiem soát vién, Tng giám doe, ngu&i Mu hành We vi các Ca nhân, t6 chrc có lien
quan den hQ hoc c6ng ty, di tác, hip hi, hoc th chüc ma thành viên Hi &Sng quán
td, Kiem soát vién, Tong giám dc, ngui dièu hành We hoc nhüng ngu&i lien quan
den hQ là thành vien, hoc có lien quan lçii Ich tâi chInh, së không bj vô hiu hoá trong các
tnrmg hcip sau day:
a. DM vâi hcip dng có giá trj tr dixói 20% to' ng giá tri tài san dtxçrc ghi trong báo cáo tài
chInh gân nht, nhüng ni dung quan trQng cüa hçip dông hoc giao djch cling nhu cac
mM quan hq^ và Iqi Ich cüa can bo quãn l hoc thành viên Hi dông quàn tij, Kiém
soát vién, Tong giám doA ngii diéu hành We da duçic báo cáo cho Hi do' ng quán
trj. Dông th?ii, Hi ding quân frj dA cho phép thic hin hçip dOng hoc giao djch do
mot cách trung thirc bang da s6 phieu tan thành cüa nhtng thành viên Hi dng không
Co lçii Ich lien quan; hoc
b. D61 vâi nhüng hcip dong cO giá frj lan horn 20% cüa Ong giá trj tài sin duçic ghi trong
báo cáo tài chfnh gn nht, nhttng ni dung quan trQng cüa hçip dng hoc giao djch
nay cling nhi.r môi quan h8 vi lcii Ich cüa can bo quán l hoc thành vien Hi dng
quán trj da duçic cong b6 cho các c6 dông khong cO lçri Ich lien quan cO quyen bieu
quyet ye van de dO, vi nhing c 0 clOng do da thông qua hçip ding hoc giao djch nay;
c. Hçip dng hoc giao djch dO &rçlc ma t6 ch(zc tu v.n dc Ip cho là cOng bang và hcip
l xét trén mçn phtrcing din lien quan den các cO dông cüa Cong ty vào th?ii diem giao
djch hoc hcip do' ng nay dixcic Hi dng quãn frj hoc Dai hi ding c dong thông qua;
d. Thãnh viên Hi dng quán trj, Kiem soát viên, Giám dóc (Tong giam dc) và ngLr1i
dieu hành We phái cong khai các Içii Ich có lien quan theo quy djnh ti Dieu 159 Lut
doanh nghip va các quy djnh pháp lut khác.
Thành viên Hi dng quãn tn, Kiem soát viên, Giám d6c (Tng giám dc), ngu&i dieu hành
khac vi các tO chüc, cá nhân có lien quan tai các thành vien nêu trén không duçic sir d!Ing các
thông tin chua dtic phép cong b cüa Cong ty hoc tiet 16 cho ngu&i We de thrc hin cac
giao djch cO lien quan.

Dieu 35. Trách nhim ye thit hi và b6i thtrông
1. Trách nhim ye thit hi. Thành viên Hi dng quãn trj, Kiem soát vien, Tong giám dc
vi nguai dieu hành We vi pham nghTa vi, trách nhim trung thijc vi cAn tnQng, không
hoàn thành nghTa viii cüa mInh vâi si1r can tr9ng, min can và nAng lc chuyén mOn së phái
chju trách nhim ye nhüng thit hai do hãnh vi vi pham cüa mInh gay ra;
2. BM thtthng. Cong ty sè bM thuang cho nhüng ngtrai da, dang và cO nguy Ca tth thành mot
ben lien quan trong các vi khiêu nai, kin, kh&i t6 di, dang hoc co the se duc tiCn hành
cho dü day là vii vic dan sr, hành chInh (ma không phái là vic kiin t1ng do Cong ty là
ngui khOi kiin) neu ngtri do dA hoc dang là thành vién HOi dng quan trj, KiCm soát
viên, Tong giám doe, nguai dieu hành khác, nhãn vién hoc là dai din duçic Cong ty u'
quyen, hoc nguii dO dA hoäc dang lam theo yeu cAu cüa Cong ty vâi ti' cách thành vien
Hi d6ng quán trj, nguai dieu hành doanh nghip, than vién hoc dai din duçic u' quyen
cüa Cong ty vâi dieu kiin nguii dO dA hành dng trung thc, cAn trç)ng, mAn can vi lçfi Ich
hoc không mau thuAn vâi li Ich cüa Cong ty, trén ca sa tuân thu lust pháp vi không CO
bang ch(rng xác nhn rang nguii do dA vi pham nhüng trách nhim cüa minh.
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3. Khi thirc hin chtrc nãng, nhim vi ii hoc thirc thi các cong vic theo üy quyn cüa Cong
ty, thành viên Hi dông quán trj, Kiêm soát viên, ngir?i diêu hành khác, nhân viên hoc
là di din theo üy quyên cüa Cong ty ducic Cong ty bOi thung khi trâ thành mt ben lien
quan trong các vi khiêu ni, kin, khài to (tth các vv kin do Cong ty là ngri khâi kiin)
trong các trLrng hçcp sau:
a. Dã hành dng trung thrc, cAn trong, mn can vi li ich và không mâu thun vi Ii
ich cüa Cong ty;
b. Tuân thu lust pháp và khOng có bang ch(rng xác nhn dã khOng thirc hin trách nhim
cüa mInh.
4. Chi phi bi thu&ngbao gm các chi phi phát sinh (ke^ cá phi thuê lut su), chi phi phán
quyét, các khoãn tiên pht, cac khoãn phái thanh toán phát sinh trong thrc tê hoc ducic
coi là hop l khi giãi quyêt nh&ng vi vic nay trong khuôn khO lut pháp cho phép. Cong
ty cO the mua báo hiêm cho nh&ng nguii nay dê tránh nhüng trách nhim bôi thu&ng nêu
trên.

X. BAN KIEM SOAT
fflêu 36. Thành viên Ban kiêm soát
SO^ krcmg thành viên Ban kim soát phái có Ur ba (03) dn nAm (05) thành viên. Nhim kS'

cüa các Kiêm soát vien khong qua näm (05) näm và có the &rcic bâu li vâi nhim k'
không hn ché. Các thành viên Ban kiém soát không phái là nguii trong b6 phn ke toán,
tài chInh cüa Cong ty và không phái là thành vién hay nhân viên cüa cong ty kiêm toán
dc lp thrc hin vic kiêm toán cac báo cáo tài chInh cüa Cong ty trong (03) nãm lien
truàc do.
Các thành viên Ban kim soát khong phái là vçi hoc chng, cha dé, cha nuOi, mc dé, mc
nuOi, con dé, con nuôi, anh rut, chi rut, em rut cüa các thành viên Hi dông quán trj,
Giám dOe (Tong giám dOc) diCu hành và các can b quán ly" khác côa Cong ty. Ban kiêm
soát khOng di.rgc giü eac chCrc vii quán l' Cong ty, khOng nhât thiêt phái là cO dOng hoc
ngu&i lao dng cüa Cong ty, các tiêu chuân và diêu kin khác theo quy djnh khác cüa pháp
lut có lien quan. Thành viên Ban kiém soát phãi là kiém toán viên hoc ké toán vién. Ban
kiêm soát phâi chi djnh rnt (0 1) thành viên lam TrLràng ban theo nguyen tAc da so. Tru&ng
ban kiêm soát phái là ké toán vién hoc kiêm toán vién chuyên nghip và phái lam vic
chuyên trách ti Cong ty. Tnràng ban kiém soát cO các quyên và trách nhim sau:
a. Triu tp cuc hçp Ban kim soát;
b. Yêu cAu Hi dng quân tn, Giám dc (Tng giám dc) diu hành và các can b quán
l khác cung cap các thông tin lien quan dé báo cáo Ban kiêm soát;
c. Lp Va ky" báo cáo cáa Ban kim soát sau khi dA tham kháo ' kin cOa Hi dng quán
trj dé trInh Di hi dông cO dông.
2. Các c6 dOng Co quyên g9p so phiu biu quyt cüa tmg ngixi li vOi nhau & d& Ur cac
irng viên Ban kiêrn soat. CO dOng hoc nhOm cô dOng näm girx tir 5% den dui 10% tong
so co phan có quyén biéu quyêt duc dé Ur mt (0 1) irng viên; tir 10% den dithi 30% duc
dê cü tôi da hai (02) (mg viên; t(m 30% den duài 40% duçic dê c(m tôi da ba (03) frng viên;
tr 40% den duói 50% duçic dê c(m tOi dabOn (04) (mg viên; t(m 50% den di.rOi 60% dixc
de^ c(m tôi da näm (05) (m& vién, t(m 60% den duâi 70% dugc dé ccr tOi da sáu (06) (mg viên;
tim 70% den 80% duçmc dê cit tOi da bay (07) (mg vién; và tim 80% den duâi 90% duçc dé
cit tOi da tam (08) (mg viên;
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3. Ngi.ri duc d& ccr vào Ban kim soát phâi có trInh Q chuyên mon tir bc dai hQc trâ Len
và có It nhât 5 näm kinh nghim trong linh virc kinh doanh ma cong ty dang hoat dng;
4. Cácthành viên cCia Ban kirn soát do Dai hci dng ci dong bu theo phucing thrc bu dn
phiéu, nhim kS' ccia Ban kiêm soát không qua narn (05) näm; thành viên Ban kiêm soát
có the dtxc bâu iai vài so nhim kS' khong han chê;
5. Thành viên Ban kim soát khong con ttr cách thành viên trong các trung ho p sau:
a. Kim soát viên bj min nhim trong các trung hçp sau:
- Khong cOn dá tiêu chun lam kim soát viên theo quy djnh tai Diu 164 cüa Ludt
Doanh nghip;
- Không thuc hin các quyn và nghTa vy cia mInh trong sáu (06) thing lien tiic,
tth truOng hap bat khâ kháng;
- Co dorn tr chirc duçic chip thun.
b. Kim soát viên bj bâi nhim trong các truing hcip sau:
- Không hoàn thành nhim vii, cong vic duçic phân công;
- Vi pham nghiem trong hoc vi pham nhiu IAn nghia vi càa Kim soát viên theo
quy dnh cüa Ludt Doanh nghip và Diêu i nay;
- Theo quyt djnh cáa Dai hi dng cO^ dông.
Diu 37. Ban kim soát

Cong ty phái có Ban kim soát vâ Ban kim soát s6 c6 quyn han vâ trách nhim theo quy
djnh ccia Lust Doanh nghip và Diêu l nay, chü yêu là nh&ng quyên han và trách nhim
sau day:
a. De^ xut và kiEn nghi Di hi dng co^ dông phê chuAn to^ chCrc kim toán dc lp thic
hin kiêm toán Báo cáo tài chInh cCia cong ty;
b. ChIu trách nhim truOc

cO^

dông ve^ hoat dng giám sat ccia mlnh;

c. Giám sat tInh hInh tài chInh cOng ty, tInh hcip pháp trong cac hoat dng cOa thành viên
Hôi dông quãn tn, Giám dôc (Tong giám dôc), ngLri quân I khác, sirphôi hop hot
dông giüa Ban kiêm soát vi Hi dông quán trj, Giám doe (Tong giám dôc) và cô dông;
d. Trixng hop phát hin hành vi vi pham phap Iut hoc vi pham DiAu 18 cong ty cca thành
viên Hi dông quán tn, Giám dOe (Tong giám dOe) và ngui diêu hành doanh nghip
khác, phãi thông báo bang van ban vi HOi dOng quán trj trong Ong bôn muon tam (48)
gii, yêu cau ngwi có hành vi vi phm châm dfrt vi pham và có giái pháp khAc phc hu
qua;
e. Báo cáo tai Dai hi dng

cO^

dông theo quy djnh cta Ludt doanh nghip;

f. Cáe quyn han và trách nhim theo quy djnh tai Diu 165 cüa Ludt Doanh nghip.
2. Thành viên cüa Hi dng quãn trj, Tng giám dc và cdn bo quán 1 phái cung cAp tAt cá
các thông tin và tài 1iu lien quan ye cOng tic quán l, diêu hành và hoat dng cüa Cong
ty theo yêu câu cOa Ban kiêm soát. Ngui phu trách quán trj Cong ty phái báo dam rang
toàn b6 bin sao chp các nghj quyêt, biên bin h9p cCia Dai hi dong cô dOng, và cüa Hi
dong quãn trj, các thông tin tài chinh, các thông tin và tài lieu khác cung cap cho cO dOng
và các thành viên Hi dOng quán trj phái duc cung cap cho thành vien Ban kim soát vào
cüng thii diem và phuong thrc nhu dôi vâi cO dOng và thành viên Hi dOng quán trj.
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3. Sau khi dAtham kháo y kin cüa Hi dng quán trj, Ban kim soát có the'ban hành các
quy djnh ye các cuc hçp cüa Ban kim soát và cách th(rc hoot dng cüa Ban kim soát.
Ban kiem soát phãi h9p t6i thieu hai (02) I al n mot näm và cuc hçp dtrcic tien hành khi có
tr hal phn ba (2/3) s Ki&n soát viên trô len dr hçp.
4. To' ng mire thu lao, tin krong và lçii Ich cho các thành viên Ban Kim soát së Doi hi ding
Co dông quy& djnh. Thành viên cüa Ban kim soát Ong sd duçrc thanh toán các khoàn
chi phi di 'ai, khách son và các chi phi phát sinh mot cách hçip 1 khi hQ tham gia các cuc
hçp càa Ban kim soát hoc thrc thi các boat dng We cüa Ban kim soát.

XI. QUYEN DIEU TRA SO SACH VA HO SO CONG TY
Diu 38. Quyn diu tra s sách vi hA 8ff
1. Co'dông hoc nhóm c dong de cop trong Diu 24.3 và DiM 36.2 cüa DIM l nay có
quyM tr1rc tip hoAc qua ngu?ii dirge u' quyM gfri vAn bin yêu cu dirge kim tra trong
gii lam vic và tai trii sâ chInh cüa cong ty danh sách cô dOng, các bién ban cüa Doi hi
d6ng c dông và sao chiip hoc trIch lc cac M so do. Yêu cau kim tra do dai din duqc
u' quyM cüa C6 dong phái kern theo giy u' quyM cüa cô dOng ma ngui dO dai din
hoc mot bin sao cong chcrng cüa giây u' quyM nay;
2. Thành vién Hi d6ng quãn trj, thành viên Ban kim soát, T6ng giám d6c và ngu?i diM
hành khác có quyM kiêm tra so dAng k9 c6 dong cüa Cong ty, danh sách c6 dong và nhüng
s6 sách vi h6 so khác cüa Cong ty vi nhing mic dich lien quan tâi ch&c vi cüa mInh vâi
diM kiin các thông tin nay phãi duqc bào met;
3. Cong ty se phái lixu DiM l nay vi nhthig bin sCra d6i b6 sung DIM l, Gi&y chcrng nhn
dang k kinh doanh, cac quy ché, các tài Iiu chcrng minh quyM sâ hu tài sin, nghj quy&
Dal hi d6ng c6 dong và Hi d6ng uan trj, bién bin hQp Doi hi d6ng c6 dông vi Hi
d6ng quãn trj, cac báo cáo cüa Hi dong quán trj, các báo cáo cüa Ban kiém soát, báo cáo
tài chInh hang nAm, so sách ké toán và bt cCr tài lieu, giy t& nào We theo quy djnh cüa
pháp lu@ tai trV sâ chInh hoAc mot ncii khác v6i diêu kin là các c6 dong và Ca quan dang
k kinh doanh duçic thông báo ye dja dim kru trir các giây t& nay;
4. C6 dong cO quyM dirge Cong ty cap mot bin DIM I cong ty min phi. Trueing hçip cOng
ty cO website rieng, DIM l nay phài dirge cong b6 trén website dO.

XII. CONG NHAN VIEN VA CONG DOAN
Dieu 39. COng nhân viên và cOng doàn
T6ng giám d6c phãi Ip k hoach de' Hi d6ng quàn frI thông qua các vain de' lien quan den
vic tuyên dung, cho ngLr?ii lao dng nghi vic, buc thôi vic, tiên krcing, bào hiêm xà
hi, phüc II, khen thuâng va k5' Iut d6i vol ngixi diM hành doanh nghip và ngui lao
dng. Tong giám dOe phài 1p hooch & HOi dMg quán frj thông ua cáe van da lien
quan dn quan h cCza Cong ty vol các to chIrc cong doàn theo các chuan mvc, thông 10 và
chinh sách quàn i tot nht, nhng thông 10 và chinh sách quy djnh tai DIM 10 nay, các
quy ch6 cüa Cong ty và quy djnh pháp lut hin hãnh.

XIII. PHAN CHIA L$I NHU4N
DIM 40. C6 tire
1. Theo quyt djnh cüa Dai hi d6ng c6 dong va theo quy djnh cia pháp lut, c6 tirc së duçic
cong b6 vi chi trã tr lcii nhu.n gi& Iai cüa Cong ty;
2. Theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Hi d6ng quãn trj cO the quy& djnh thanh toán C6
tue giüa kS' nu xét thây vic chi trà nay phu hçip vOl khà nAng sinh l&i cüa Ong ty;
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3. Ong ty khong trâ lãi cho khoân tin trá co^ trc hay khoán tin chi trá lien quan tOi mt
loi cô phiêu;
4. Hii dng quãn tri co the^ kin nghj Di hi dng c dong thông qua vic thanh toán toàn
b6 hoc mt phân cô tirc bang cô phiêu và Hi dông quân trj là ca quan thire thi nghj quyêt
nay;
5. Trunghgp c tirc hay nhüng khoán tin khác lien quan tOi mOt 1oi c phiu dirge chi trã
bang tiên rnt, Cong ty sê phái chi trã bang tiên dông Vit Nam. Vic chi trâ eó the thirc
hin trrc tiêp hoc thông qua các ngân hang trén Ca s?i các thông tin chi tiêt ye tài khoãn
ngân hang do cô dong eung cap. Trumg hgp Cong ty dA chuyên khoân theo dung các
thông tin chi tiêt ye ngân hang do cô dông cung cap ma co^ dông do khong nhn dirge tiên,
Cong ty không phái chju trách nhirn ye khoán tiên Cong ty dA chuyên cho cô dông nay.
Vic thanh toán Co ttrc dOi vi các cô phiêu niém yetldang k' giao djch ti Sâ giao djch
chimg khoán có the dirçic tiên hành thông qua cOng ty chüng khoán hoc Trung tam hxu
k chrng khoán Vit Nam;
6. Tri.rmg hçip có sir chip thun cCia Di hi dng co^ dông, Hi dng quán trj CO the^ quy&
dinh va thông bao rang nhng ngum sa hiru cO phân phO thông duçc nhân c64 tire bang cac
co phân ph 0^ thông thay cho c 0 ti.'rc bang tién mt. Các cô phân bô sung dê trâ Co tirc nay
dirgc ghi là nh&ng cO phân dä thanh toán day dü tiên mua trên ca sâ giá trj cüa các eO phân
trá cô tue phãi tuang dtrcing vâi so tiên mt trâ cO tCre;
7. Can ci.ir Lut Doanh nghip, Hi dng quân trj có the^ thông qua nghj quy& quy djnh mtt
ngày cu the dé chôt danh sáeh cO dông. Can c(r theo ngày do, nhOng nglxii dàng k vói tir
each cO dông hoc ngthi sâ h&u các ch&ng khoán khác dirge quyên nhn eO tCrc, lAi suit,
phân chia lcii nhuãn, nhân cO phiêu, nhn thông báo hoc tài 1iu khác;
Diu 41. Cie van de" khác lien quan dn phãn phi loi nhun
Tr& trumg hop có các quyn di kern theo bt kI c6 phn nào hoc các diu khoán phát
hành c 0 phiêu do có quy djnh khác di, rnCrc c 0 tue (co tInh den nhüng cO phiêu ehira dirge
thanh toán heft trong thyi gian cO t(re dirge chi trã) dirge chi trâ theo t' ! twing (mg vâi
khoân tién dã thanh toán cho vic mua co phiêu do trong giai don chi trã CO tue.
XIV.

TA! KHOAN NGAN HANG, QU' DV TR[J, NAM TA! CHINH VA

HE THÔNG KE TOAN

Diu 42. Tài khoãn ngân hang
I. Cong ty së mô tài khoân ti mt ngân hang Vit Nam hoc ti các ngân hang nir&c ngoài
dirge phép hot d)ng ti Vit Nam;
2. Theo sir chAp thun trirâc cua Ca quan có thArn quyn, trong triràng ho p can thit, Cong
ty có the ma tài khoán ngân hang a nuac ngoài theo các quy djnh cua pháp lut.
3. COng tysê tin hành tAt cã các khoãn thanh toán và giao djch k toán thông qua eác tài
khoán tiên Vit Nam hoc ngoi te ti cac ngân hang ma Cong ty ma tài khoãn.
Diu 43. Qu5 dtr trü bO6 sung vn diu l
Hang nAm, Cong ty Se phái trIch tir Igi nhun sau thus cüa mInh mt khoãn vào qug di
tri dé bô sung On diêu l theo quy dlnh cüa pháp lut. Khoán trIch nay không dirge yircyt
qua 5% Igi nhun sau thué cüa Cong ty và dirge trIch cho den khi qu9 dim trry bang 10%
On dieu 1 eüa Cong ty.
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Diu 44. Näm tài chInh
NAm tài chInh cüa Cong ty bat dAu tir ngày du tiên eüa tháng 01 hang nAm và kt thcic
vao ngày thir 31 cüa thing 12 cüng näm.
A
Dieu 45. Hç thong
keA toan
I. He tMng ke^ toán Cong ty sCr dung là He thng K8 toán Vit Nam (VAS), che^ do ke toán
doanh nghip hoc ché do kê toán dc thi dirge co quan co thâm quyên ban hành khác
dirge 136 Tài chInh chap thun;
2. Cong ty lip s6 sách ke toán bang ting Vit. Cong ty se km gifir M so ke toán theo quy
djnh cia pháp 1ut ye kê toán và pháp lut lien quan. Nh&ng hO so nay phâi chInh xác, cp
nht, cO he thông và phài dü dê chüng minh và giái trInh các giao djch cüa Cong ty;
3. Cong ty scr dung dng Vit Nam lam don vi tin t dung trong k toán. Trirng hgp Cong
ty có cac nghip vi kinh tê phát sinh chCi yêu bang mt loi ngoi te thI dirge tr chn
ngoi te do lam don vi tiên tE trong ké toán, chju trách nhim ye 11ra chçn do tru6c pháp
1ut và thông báo cho Co quan quãn 12 thuê trirc tiêp.

XV. BAO CÁO THING NI EN, TRACH NHIM CONG BO THONG
TIN, THONG BAO RA CONG CHUNG
Diu 46. Báo cáo hang näm, sáu thing và hang quy
1. Cong ty phái lip bin báo cáo tâi chInh hang nàm theo quy djnh cüa pháp Wit cüng nhi.r
cac quy djnh cüa U' ban CFnrng khoán Nhà ni.rc và báo cáo phái dirgc kirn toán theo
quy dinh tai Diêu 48 cüa Diêu lé nay, và trong thai hn 90 ngày ké tfr khi kêt thuic môi
nãm tài chInh, phái np báo cáo tài chInh hang näm dã dixgc Di hi dông co dOng thông
qua cho co quan thuê cO thâm quyên, U ban Chirng khoán Nhà nuàc, Sà Giao djch ChCrng
khoánl Trung tam Giao djch Chüng khoán va co quan dang k' kinh doanh;
2. Báo cáo tài chInh näm phái bao gm báo cáo kt qua hot dng sin xut kinh doanh phán
ánh mt cách trung thaic va khách quan tInh hInh ye lãi và 10 cUa Cong ty trong nAm tài
chInh, báo cáo tài chInh phán ánh mot each trung thrc và khách quan tInh hInh các hot
dng cüa Cong ty cho den thai diem lp báo cáo, báo cáo km chuyên tiên t và thuyt
minh báo cáo tài chInh. Trirmg hgp COng ty là mot cong ty mc, ngoài báo cáo tài chInh
näm con phài lip bao cáo tài chInh tong ho ye tInh hInh hoat dng cüa Cong ty và các
cong ty con vào cuOi mi näm tài chInh;
3. Cong ty phãi lip eác báo cáo tâi chInh sáu thing dâ soát xét và báo cáo tài chInh hang qu
theo các quy djnh cüa U ban Chiirng khoan Nhà ni.róc, S& giao djch chOng khoán và nOp
eho co quan thuê hfu quan và Co quan dang k kinh doanh theo eác quy djnh cüa Lut
doanh nghip;
4. Các báo cáo tài chInh dirge kim toán (bao gm ' kin cua kim toán viên), báo cáo sáu
thing dirge soát xét va báo cáo tài chInh qu cüa Cong ty phâi dirge cOng bô trén website
cüa Cong ty;
5. Các to^ chrc, cá nhân quan tam du dirge quyn kim tra hoc sao chijp bin báo cáo tài
chInh hang nàm dA dirge kiém toán, báo cáo sau thing dirge soát xét và báo cáo tài chInh
qu' trong giâ lam yjéc cüa Cong ty, tai tru sâ ehInh cüa Cong ty và phái trá mot mrc phi
hgp l cho vic sao chip.
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Dieu 47. Cong boA thông tin vi thông báo ra cong chIing

Các báo cáo tài chInh hang nAm và các tài 1iu bo^ trcr khác phái thrc cong b6 ra cong
cháng theo nhüng quy djnh cüa U' ban Ch(rng khoán Nhà nwcc và np cho ccF quan thué
h&u quan va co quan dAng k kinh doanh theo các quy djnh cta Ludt Doanh nghip.

XVI. KIEM TOAN CONG TY
Diu 48. Kim toán

I. Ti Dai hi dng co^ dong thixing nién s chi djnh mt cong ty kim toán dc Ip hoc
thông qua danh sách các Cong ty kiêm toán dc 1p va üy quyên cho HOi dông quán trj
hra ch9n mt trong so các don vi nay tiên hành cac hoat dng kiem toán báo cáo tài chInh
cüa Cong ty cho nAm tài chInh tiêp theo diia trên nhüng diêu khoán và diêu kin thoá
thuan vi 1-1i dOng quán trj;
2. Cong ty së phãi chun bj và gcri báo cáo tâi chInh hang nAm cho cong ty kim toán dc
lap sau khi kêt thác nAm tâi chInh;
3. Cong ty kim toán dc Ip kim tra, xác nhn, lp báo cáo kim toán và trInh báo cáo do
cho Hi dông quân tri trong Ong (02) thang ké Ur ngày két thüc nAm tài chInh.
4. Môt bàn sao cüa báo cáo kim toán sê phái dugc gti dInh kern vOi rni bàn báo cáo tài
chInh nAm cüa Cong ty;
5. Kim toán viên dclp thirc hin vic kim toán Cong ty sê &rçic phép tharn dij các cuc
hçp Diii hi dông cô dông và dixçc quyên nhn các thông báo và các thông tin khác lien
quan den Di hi dong cO dông ma các cO dOng dtxc quyên nhn và &rqc phát biéu kiên
tai di hi ye các van dé cO lien quan den kiém toán.

XVII. CON DAU
Diu 49. Con du

1. Hi dng quán tri quyt dnh ve hInh th(rc, s 0^ krcng va ni dung con du cCa doanh nghip.
Ni dung con dâu phâi the hin nhithg thông tin sau day:
a. Ten doanh nghip;
b. MA so^ doanh nghip.
2. Trtrâc khi sir dung, doanh nghip có nghia vii thông báo rnu con du vài ccr quan dAng
k kinh doanh dé dang tái cOng khai trén Cong thông tin quôc gia ye dang k doanh
nghip.
3. Con du duçrc sCr dung trong cac tnring hçip theo quy djnh cüa pháp lut hoc các ben
giao djch có thóa thun ye vic sCr dung con dâu.
4. Hi dng quán trj, Tng giám dc sü ding, quãn l và km giO con du theo quy dlnh cüa
pháp lut hin hành.

XVIII. CHAM DUT HO1AT DQNG VA THANH L'
Diu 50. Chm dirt hot dng

1. Cong ty có the bj giái the hoc chm dtrt hoat dng trong nhüng tnrng hçip sau:
a. Khi kt thiic thi han hot dng cña Cong ty, ke cá sau khi dA gia han;
b. Toá an tuyén b6 Cong ty phá san theo quy djnh cüa pháp lut hin hành;
c. Giái the tnrOc thai hn theo quyt djnh cüa Dai hi ding

cO^

dOng.
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d. Các trtxông hçip khác do pháp luat quy djnh.
2. Vic giái the Ung ty tnràc th?yi han (ke^ cá thai han dâ gia han) do Dai hi dng co dông
quyét djnh, Hi dông quán trl thirc hin. Quyet djnh giâi the nay phái duçic thông báo và
phâi duçic chap thun cüa ca quan có thâm quyên (nêu bat buc) theo quy djnh.
Diu 51. Truong hçp be tAc giva các thành viên H61 dông quãn trl vi c06 dông
Trr khi Die^u 16 nay có quy djnh khác, các ci dong nm gi&mt nra so cO^ phiEu dang Itru
hành có quyên biêu quyêt trong bâu cir thành viên Hi dông quãn tri có quyên de don
khiêu nai t9i toà dé yeu cau giái the theo mot hay mot so các can ctr sau:
I. Các thành vién Hi ding quân tri khong thng nht trong quãn I các cong vic càa Cong
ty dn den tInh trang khong dat duçrc so phiêu can thiêt theo quy djnh dé Hi dông quãn
trj hoat dng;
2. Các cO^ dOng không thng nht nên không the dat di.rçic s6 phiu can thit theo quy djnh
de tin hành bâu thành viên Hi dOng quán trj;
3. Co sir bt dng trong ni bo và hal hoc nhiu phe cánh c6 dông bj chia re khin cho vic
giái the se là phuang an có Içri han câ cho toàn the cô dông.
Diu 52. Gia han hoat dng
1. Hi dng quán trj sê triu tap h9p Dai hi dng c6 dOng It nht bay (07) tháng tnrc khi
kt thác thii han hoat dng dé cô dOng có the biêu quyêt ye vic gia hn hoat dng cüa
Cong ty them mt thii gian theo dê nghj ccia HOi dông quân tn;
2. Thai han boat dng se dirçic gia han them khi có tr 65% trô len tng sO^ phiu bu cOa các
cô dông có quyên biêu quyêt có mt trirc tiêp hoc thông qua dai din duçic ày quyên Co
mt tai Dai hi dông cô dông thông qua.
Diu 53. Thanh Iy'
1. T65 i thiu sau (06) thang trtróc khi kt thàcthri han hoat dng càa Cong ty hoc sau khi
có mot quyêt djnh giái the Cong ty, Hi dông quân tri phâi thành Ip Ban thanh l gôm
(03) thành vién. Hai thành viên do Dai hi dông cô dông chi djnh và mot (01) thanhviên
do Hi d6no quãn trj chi djnh tir mot cong ty kiêm toán dc lip. Ban thanh 12 sê chuân bj
các quy chê hot dng cüa mInh. Các thành viên cüa Ban thanh l có the dtrqc hra chçn
trong so nhân viên Cong ty hoc chuyen gia dc lp. Tat cã các chi phi lien quan dn thanh
I së duc Cong ty iru tiên thanh toán tnrâc cac khoân nq khác cOa Cong ty;
2. Ban thanh Iy' cO trách nhim báo cáo cho ca quan dang k kinh doanh ve ngày thành lp
va ngày bat dâu boat dng. Ke tlr thai diem do, Ban thanh l' sZ thay mt Cong ty trong tat
ca các cong vic lien quan den thanh l' Cong ty tnrOc Toà an và CáC ca quan hành chinh.
3. Tin thu dirge tr vic thanh l' së dirge thanh toán theo thir tir sau:
a. Các chi phi thanh l;
b. Các khoân ncr krang, trcr cap thOi viêc, báo him xã hi va các quyn Içri khác cüa
ngiräi lao dng theo thOa irâc lao dng tap the và hgp dOng lao dng dA k kêt;
c. Thud và các khoán np có tinh chAt thud ma Cong ty phái trà cho Nba nirâc;
d. Các khoân vay (nu có);
e. Các khoán ng khác càa Cong ty;
f.

S6^ dir cOn Iai sau khi dâ thanh toán tat ca cac khoán ncr tir mvc (a) dn (e) tnên day së
dirge phân chia cho các cO dOng. Các co phan iru dAi se iru tiên thanh toán truac.
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XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BO
Diu 54. Giãi quyt tranh chp ni b
I. Tnrnghqp phát sinh tranh chip hay khiu ni có lien quan tài hoat dng cüa Cong ty hay
tâi quyên và nghia vii cCia các cô dông theo quy djnh ti Ludt doanh nghip, các quy djnh
cüa pháp lut, Dieu le Cong ty, các quy djnh giOa:
a. C6 dông vài Ong ty; hoc
b. Co^ dOng vOi Hi dng quán trj, Ban kim soát, Tng giám dc hay ngui diu hành
khác.
Các ben lien quan se co gang giái quyt tranh chAp do thông qua throng luçmg và hod
giâi. Trr tru&ng hop tranh chap lien quan tOi Hi dOng quân trj hay Chü tjch Hi dOng
quán trj, Chü tjch Hi dông quán trj se ehü trI vice giài quyêt tranh chap và se yêu câu
tirng ben trInh bay các yêu to thtrc tin lien quan den tranh chap trong vông (10) ngày lam
vic kê tir ngày tranh chap phát sinh. Trurng hop tranh chap lien quan t6i Hi dOng quàn
trj hay Chü tich Hti dông quàn trj, bat ctr ben nào eüng có the yeu cau chi djnh mt chuyên
gia dc lp dê hành dng vOi tu cách là trong tài cho qua trInh giái quyêt tranh chap.
2. Truiing hçip khOng dt &rçic quyt djnh hod giãi trong Ong (06) tun Ur khi bAt d.0 qua
trinh hod giái hoc nêu quyet djnh cüa trung gian hod giái khong duc các ben chap nhn,
bat ci'r ben nào cüng có the disa tranh chap do ra Trng tài kinh tê hoc Tod an kinh té;
3. Các ben se tir chju chi phi cüa mInh có lien quan tâi thu tue thwmg hicing và hod giâi. Các
chi phi cüa Tod an se do Tod phán quyêt ben não phài chju.

XX. BO SUNG VA

sUA oOi DIEU L

Diu 55. Bo" sung vi sfra dM Diu l
1. Vic bo^ sung, sCm di Diu l nay phái duçrc Di hi dng co^ dOng xem xét quyt dinh;
2. Trong tn.rng hçp có nhOng quy djnh cua pháp Iut cO lien quan den hot dng cüa Cong
ty chua dxçic dé cp trong bin Diêu le nay hoc trong trirông hçTp cO nhiing quy djnh mi
cüa pháp lust khác vâi nhrng diéu khoàn trong Dieu l nay thi nhthig quy djnh eCia pháp
lust do &rclng nhién drçic áp ding và diêu chinh hot dng cCia Cong ty.

XXI. NGAY HIU LVC
Diu 56. Ngay hiu Inc
1. Bin diu 16 nay gm XXI chtxong 57 diu, di.rc Dai hi dng c6 dông Cong ty c6 phn
Hoàng Anh Gia Lai nhât trI thông qua ngày 26 thing 4 nam 2019, duqc sfra dOi bO sung
ngày 16 thing 9 nAm 2021 và cCing chap thun hiu Iic toàn van cüa Diêu 16 nay.
2. Diu 18 duqe lp thành 10 bin, có giá trj nhix nhau, trong do:
a. Mt (01) bàn np ti PhOng cong chCrng Nhà nuâc eCia dja phuong
b. NAm (05) bin dang k' ti co quan chinh quyn theo quy djnh càa U' ban nhân dan
Tinh Gia Lai;
c. 04 ban hxu tr tai Van phông Cong ty.
3. Diu 18 nay là duy nhAt và chInh thCrc eCia Ong ty;
4. Các ban sao hoc trIch lc Diu l COng ty phái có chr k cCia Chü tjch Hi dng quân trj
hoc tOi thieu mt phân hai tOng so thành vien Hi dong quân trj mài cO giá trj.
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Diu 57. Chir k cüa các ci dông sang Ip hoc cüa ngirô'i di din theo pháp Iut cüa
Cong ty./.

THEO PHAPLU3T

ig
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