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PHẦN MO ĐẦU

Điều lệ này đưọ'c thông qua theo quyết định họp lệ của Đại hội đồna cổ 

đông thườn? niên năm 2013 tô chức chính thức vào ngàv ... tháng ... năm 2013

Ban Điều lệ này chi phối toàn bộ nhữns; vấn đề về tổ chức và hoạt độna 

cua Công ty Cô phân Môi trường đô thị Hà Đông.

1. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIÈU LỆ• • •

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. "Vốn điều lệ" là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại 

Điêu 6 Điêu lệ này;

b. "Luật Doanh nehiệp" có nơhĩa là Luật Doanh nghiệp sổ 

60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứns; nhận đăng ký 

doanh nghiệp lân đâu;

d. "Cán bộ quản lý" là Giám đốc, Phó giám đốc, Ke toán trưởng;

e. “Cán bộ quản lý khác” là các chức danh do Giám đốc bổ nhiệm như 

Trưởng, phó phònơ ban nghiệp vụ, đội trưởng, đội phó các đội sản xuất...

đ. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tô chức được quy định tại Khoản 

17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;

f. "Thời hạn hoạt động” là thòi gian hoạt động của Công ty được quy 

định tại Điêu 2 Điêu lệ này;

a. ‘‘Công ty” là Công ty cô phân Môi trường đô thị Hà Đông;

ơ. "Việt Nam" là nước Cộne hoà Xã hội Chủ nahĩa Việt Nam;

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc 

văn ban khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế;



3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận 

tiện cho việc hiêu nội dunơ và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này;

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỜ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG 

ĐẠI DÍỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY• • • • •

Điêu 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi ĩìhánh, văn phòng đại diện và thời 

hạn hoạt động của Công ty • • • “

1. Tên Công ty

-  Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MỒI TRƯỜNG ĐÒ THỊ HÀ

ĐÔNG

-  Tên ơiao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà

Đông

-  Tên tiêng Anh: Ha Dons environment public service Jointstock 

Company

-  Tên aiao dịch tiêng Anh: Ha Dons environment public service 

Jointstock Company

-  Logo:t_'

>' /  X/

2. Hình thức tô chức và tư cách pháp nhân:

Cônơ ty cô phần Môi trường đô thị Hà Đôns được thành lập trên cơ sở cô 

phân hóa Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước -  Công ty Môi trường đô thị Hà 

Đôna thành Công ty cổ phần. Công ty có vốn điều lệ thuộc sỏ' hữu các cổ đông 

của Côna, ty, được chia thành nhiêu phân bănạ nhau gọi là cô phần và chịu trách 

nhiệm tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ băng số vốn đó. Công ty hạch



toán kinh tê độc lập, tự chủ vê tài chính chịu trách nhiệm vê kết quả hoạt động 

san xuất kinh doanh.

Cônạ ty cô phần Môi trường đô thị Hà Đônơ, có tư cách pháp nhản kẻ từ 

ngày được câp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dâu riêng, được 

mỏ' tài khoản tiên Việt Nam đônơ và nsoại tệ tại kho bạc nhà nước, các Ngân 

hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Cônơ ty hoạt động theo 

Luật doanh nghiệp so 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 

11 năm 2005 và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

3. Trụ sơ đăng ký của Công ty là:

-  Địa chỉ: số 121 đườna Tô Hiệu - Phườnơ Nguyễn Trãi - Quận Hà 

Đông - Thành phố Hà Nội.

-  Điện thoại: 04.33552070 - 04.33828156-04.33824023

-  Website: moitruongdothi.com.vn

4. Giám đôc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

5. Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông hoạt động sản xuất kinh 

doanh trên phạm vi lãnh thô nước Việt Nam. CÔĨ12, ty có thể mở Chi nhánh, Văn 

phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài theo quy định của oháp luật Việt 

Nam và Thông lệ Quốc tế.

6. Thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập là 50 năm.

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG• • • • 

CỦA CÔNG TY

Điều 3. Muc tiêu hoat đônơ của Công ty• • • J

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

a. Thu gom, vận chuyên, xử lý rác thải: Đô thị, Công nghiệp;

b. Xử lý môi trường làns nghề;



C. Quản lý, vận hành hệ thông: Thoát nước, Công viên cây xanh, chiếu 

sans công cộng, trang trí đô thị, tín hiệu ơiao thông;

d. Quản lý nehĩa trang liệt sỹ. nơhĩa trans nhân dân, dịch vụ tang lề:

e. Quan lý, duy tu, xây dựng; CO’ sở hạ tân a kỹ thuật đô thị;

f. Dịch vụ vui choi, giải trí công viên;

£. Kinh doanh vận tải hành khách, hànơ hoá đường bộ;

h. Kinh doanh bât động sản, quyền sử dụnơ đất thuộc chủ sử dụng hoặc 

đi thuê;

1. Hoạt động làm thuê các côna việc ơia đình trong các hộ gia đình;

k. Lắp đặt hệ thống điện;

1. Lap đặt hệ thốnơ cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;

m. Phá dỡ;

n. Chuẩn bị mặt bằng;

Khi cần thiết, Đại hội đồng cổ đôna Cônơ ty quyết định việc chuyên hay 

mở rộng các nơành nghề kinh doanh của Công ty phù họp vói quy định của pháp 

luật.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là:

- Không ngừng nâng cao lợi ích của Nhà nước, của Cônơ ty, các cô 

đông và người lao động;

- Tăna tích lũy và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Góp phân thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế 

xã hội của thành phố và cả nước.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đônơ tô chức và hoạt độnơ theo 

nguyên tăc tự nguyện, bình đăng, dân chủ tôn trọng pháp luật.
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2. Cơ quan có thâm quvên quyêt định cao nliât của Côna ty cô phân Môi 

trường đô thị Hà Đông là Đại hội đồna cổ đông.

3. Hội đôna quan trị là cơ quan quản lý Côna tv, do Đại hội đông cô 

đônạ bâu và miên nhiệm.

4. Ban kiêm soát là cơ quan kiêm soát hoạt động của Công ty do Đại hội 

đồnơ cổ đông bầu và miễn nhiệm.

5. Giám đốc do Hội đồnơ quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc thuê; 

Giám đốc là nơười đại diện theo pháp luật, trực tiếp điều hành mọi hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Pham vi kinh doanh và hoat đông• • • ”

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các ngành nghề 

kinh doanh theo Giây chứng nhận đăns ký doanh nahiệp và Điêu lệ này, phù 

họp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích họp 

đê đạt được các mục tiêu của Côns; ty.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh tronơ các nơành nghề 

khác đưọ'c pháp luật cho phép và được Đại hội đồng co đôns; thông qua.

IV. VÓN ĐIỀU LỆ, CỐ PHẦN, CỐ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty được góp bằng tiền Việt Nam hoặc tài sản 

hiện vật khác theo quy định pháp luật hiện hành và được hạch toán theo một đơn 

vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng. Tại ngày thông qua Điều lệ này, vốn 

điều lệ của Công ty là 14.777.500.000 đồnơ (Mười bổn tỷ bảy trăm bảy mươi 

bảy triệu năm trăm ngàn đồng Việt Nam ).

Trong đó. Vốn thuộc sở hữu nhà nước là 7.928.520.000 đồnơ (Bảy ty chín 

trăm hai mươi tám triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng), bằng 53,65% vốn điêu



Tông sô vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.477.750 cô phần với 

mệnh aiá là 10.000 đồng/cổ phân.

2. Công ty có thê tăng vốn điêu lệ khi được Đại hội đồng cô đông thôn2, 

qua và phù họp vói các quy định của pháp luật.

3. Các cô phân của Côns ty vào ngày thônơ qua Điều lệ này đêu là cô 

phân phô thông kê ca cô phân Nhà nước năm giữ. Các quvên và nghĩa vụ kèm 

cô phân phô thông đưọ’c quy định tại Điêu 11 và Điêu 12 tại Điêu lệ này.

4. Cô phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện 

hữu theo tỷ lệ tương ứna với tỷ lệ sở hữu cô phân phô thônơ của họ trong Cône 

ty, trừ trường họp Đại hội đồns cổ đôna quvết định khác, số cô phần cô đône 

lvhôns đănơ ký mua hêt sẽ do Hội đônơ quản trị của Công ty quyết định. Hội 

đônơ quản trị có thê phân phôi sô cô phân đó cho các đối tượng theo các điều 

kiện và cách thức mà Hội đông quản trị thây là phù hợp, nhưng không đưọc bán 

sô cô phân đó theo các điêu kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào 

bán cho các cô đôns hiện hữu trừ trường họp cô phần đưọ'c bán qua sỏ’ giao dịch 

chứng khoán theo phương thức đâu giá. Riens sô cô phản do Nhà nước không 

đăng ký mua hêt sẽ do đại diện chủ sở hữu Nhà nước quyêt định theo qui định 

của pháp luật hiện hành.

5. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo nhữns, 

cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành, cổ  phần do 

Công ty mua lại là cô phiêu quỹ và Hội đông quản trị có thê chào bán theo 

những cách thức phù họp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứnơ khoán và 

văn bản hướng dẫn liên quan.

6. Công ty có thê phát hành các loại chứna khoán khác khi được Đại hội 

đỏnơ cô đông thônơ qua và phu họp vó'i quy định của pháp luật.

Điều 7. Quản ỉý vốn Nhà nước tại Công ty

1. UBND thành uhố Hà Nội là chủ sở hữu phân vốn Nhà nước tại Công



2. Việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp Nhà Nước tại Công ty do 

chủ sở hữu công ty quyết định theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành

3. Ngưòi đại diện quan lý phần von nhà nước tại Côns tv thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của mình theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành Phổ. Đối 

với những vân đê quan trọng của doanh nghiệp đưa ra thảo luận trong Hội đông 

quản trị, Ban giám đôc, Đại hội đông cô đông như phương hướng, chiến lược,

kế hoạch kinh doanh, huy động thêm cổ phần, vốn sóp, chia cổ tức ... người đại 

diện phải chủ động; báo cáo đại diện chủ sở hữu vôn cho ý kiến bănạ văn bản, 

người đại diện có trách nhiệm phát biểu trong cuộc họp và biểu quyết theo ý 

kiên chỉ đạo của đại diện chủ sở hữu.

4. Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty phải được ghi 

rõ tỷ lệ % và sịả trị phân vôn nhà nước tham gia quản lý.

Điều 8. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cô đônơ của Công ty đưọ'c cấp chứng nhận cổ phiếu tưcmg ứng với số 

cô phân và loại cô phân sở hữu.

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện 

theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nơhiệp. Chứng 

nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đônơ nắm giữ, họ và 

tên nơười năm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thòi hạn thời hạn hai (02) th án g  kể từ ngày thanh toán đầy đủ 

tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công 

ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ 

phân không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cố phiếu.

4. Trường họp chứnơ nhận cô phiêu bị hỏng hoặc bị tây xoá hoặc bị đánh 

mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu đó có thê yêu cầu được 

cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằna chứng về việc sở 

hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho CÔB'2 ty.

\



Điêu 9. Chuvên nhượng, thừa kê cô phân và thu hôi cô phân

1. Tất cả các cô phần đưọ’c tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và 

pháp luật có quy định khác. Việc chuyên nhượna cô phiếu thuộc sở hữu Nhà 

nước do người đại diện chủ sở hữu Nhà nước quyẻt định theo pháp luật hiện 

hành. Việc chuyển nhượng cổ phiếu đanơ niêm vết tại Sở siao dịch chúng khoán 

thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán. Cổ đôns chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 

của Công ty trong phạm vi số vốn đã aóp và CÔĨ12, ty

2. Cổ đônơ  có quyền tự do chuyển nhưọna cổ phần của mình cho ngưò'i 

khác. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ khôns được chuvển nhượng và 

hưởns các quyền lợi liên quan như quyền nhận cô tức, quyền nhận cổ phiếu phát 

hành đê tăng vôn cô phân từ nguôn vôn chủ sở hữu. quyền mua cố phiếu mới 

chào bán.

3. Trường họp cô đôn2, qua đời, sô cô phần sở hữu của cô đôna đã mất 

được định đoạt theo quy định của pháp luật thừa kê. Công ty không giải quyết 

các trưcms họp tranh chấp giữa những người thừa kế theo pháp luật.

4. Trường họp cô đông là pháp nhân hoặc tô chức khác chuyên đôi, sáp 

nhập, họp nhất, chia tách giải thê thì tố chức hoặc pháp nhân mói thừa kế quyền 

và nghĩa vụ của cô đônơ cũ phải gửi cho Hội đônơ quản trị của Công ty các văn 

bản pháp lý vê việc chuyên đôi đó và có văn bản cử người đại diện.

5. Người thừa kế họp pháp phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký đê trờ 

thành cổ đông mới, được hưởna; mọi quyền lợi và phải thực hiện mọi nghĩa vụ 

của cô đônơ mà họ thừa kế. cổ  phần của các thành viên Hội đồng quan trị, Ban 

kiêm soát và các cán bộ quản lý khác có quyền đẽ lại di sản thừa kế là cổ phần, 

nhưng naười được thừa kê quyên sở hừu cô phân không được mặc nhiên thừa kế 

quvên làm thành viên Hội đônơ quản trị, Ban kiêm soát và các chức danh quan 

lý tương ứng.

6. Trường họp cô đông qua đời mà không có người thừa kế, thì cô phản 

ma họ sở hữu sẽ xử lv theo quy định cuả pháp ỉuật.
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7. Khi được quyền sở hữu hoặc thừa kế họp pháp cổ đông mới được 

hưởng mọi quyền và nghĩa vụ của cố đông mà họ thừa kê sau khi đã được ghi 

vào sổ đăng ký cổ đông.

8. Thu hồi cổ phần

a. Trường họp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải 

trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đônơ đó 

thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí 

phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.

b. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mó'i (tối 

thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngàv gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông 

báo phải ơhi rõ trường họp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần 

chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

c. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy 

đủ và đúne, hạn trong trường họp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không 

đưọ'c thực hiện.

d. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội 

đồ n ơ  quản trị có th ể  trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tá i phân phối hoặc giải quyết 

cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những 

điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

e. Cổ đông nấm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với 

những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan 

vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi 

cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định 

việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ 2iiá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

f. Thông báo thu hồi đưọ'c gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi 

trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường họp có 

sai sót hoặc bat cấn trong việc gửi thông báo.



V. c ơ  CẤU TỜ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIẺM SOÁT

Điêu 10. Cơ câu tô chức, quản ỉý của công ty

Co' câu tô chức, quan lý của Công ty bao gôm:

1. Đại hội đôna cô đôna;

2. Hội đồnơ quản trị;

3. Ban kiêm soát;

4. Giám đôc.

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘĨ ĐÒNG CỔ ĐÔNG

Điều 11. Quyền của cổ đông

1. Cô đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyên và nghĩa vụ tương 

ứng theo sô cô phân và loại cô phân mà họ sở hữu. cố  đông chỉ chịu trách 

nhiệm về nọ' và các nơhĩa vụ tài sản khác của Cônơ ty trong phạm vi số vốn đã 

ơóp vào Công ty.

2. Người năm giữ cô phân phô thông có các quyên sau:

a. Tham dự và phát biêu trong các cuộc họp Đại hội đồnơ cổ đông và 

thực hiện quyền biêu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đônơ hoặc thôns qua 

đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;

b. Nhận cổ tức vói mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đôns;

c. Tự do chuyên nhượng cô phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy 

định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;

d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cô phần 

phô thông mà họ sỏ' hữu;

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đển cô đôna trono 

Danh sách cô đông đủ tư cách tham aia Đại hội đồng cô đông và yêu cầu sửa đổi 

các thônơ tin khônạ chính xác;



e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đônơ và các nghị auyết của Đại hội đồng co đông;

g. Trưò'ng họp Cônơ ty giải thế hoặc phá sản, được nhận một phân tài sản 

còn lại tương ứng vói số cố phần 2Óp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh 

toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy 

định của pháp luật;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường họp quy 

định của Luật Doanh nghiệp;

i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổns; số cổ phần phổ thông 

trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyên sau:

a. Đe cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy 

định tương ứng tại các Khoản 3 Điều 23 và Khoản 3 Điều 30 Điêu lệ này;

b. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nơhị quyết của Hội đồng quản 

trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt 

Nam và các báo cáo của Ban kiêm soát;

c. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ 

đônơ theo trong các trường hợp:

- Hội đồns; quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ 

của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu (06) tháng mà Hội đồng 

quản trị mới chưa được bầu thay thế;

- Các trường họp khác theo quy định của Điêu lệ này.

d. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đônơ có 

quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cô đông;

e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản 

lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện 

bàng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quíkftjch, số Giấy chứng minh
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nhân dân, Hộ chiêu hoặc chứng thực cá nhân họp pháp khác đôi vó'i cô đông là 

cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng 

ký kinh doanh đối với cổ đônơ là tổ chức; số lượns cổ phần và thò’i điểm đăne 

kv cổ phần của từng cô đông, tổna số cổ phần của ca nhóm cô đông  và tv lệ sơ 

hữu tron? tông sô cô phần của Công ty; vân đê cần kiêm tra, mục đích kiểm tra;

đ. Các quyền khác đưọ'c quy định tại Điều lệ này.

4. Cổ đôns là tổ chức có quyền cử một hoặc một số ngưòi đại diện theo 

ủy quyền thực hiện các quyền cô đôns của mình theo quy định của pháp luật. 

Trườn? hợp có nhiêu hơn một người đại diện theo ủy quyên được cử thì phai 

xác định cụ thê sô cô phân và sô phiêu bâu của mỗi nsười đại diện. Việc cử, 

chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền đều phải thông báo ngay 

bănơ văn bản đên Công ty. Thônơ báo phải có các nội dunơ chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập 

hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông;

b. Số lượnơ cổ phần, loại cổ phần và đăng ký cổ đôna tại cônơ ty;

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, 

hộ chiêu hoặc chứns, thực cá nhân họp pháp của nsười đại diện theo ủy quyền;

d. Số cổ phần được ủy quyền đại diện;

e. Thời hạn đại diện theo ủy quyền;

f. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyên và người đại diện 

theo pháp luật của cô đông.

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông

Cô đônạ có các nạhĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ này và các quy chế của Cônơ ty; chấp hành quyết 

định của Đại hội đôna cô đông, Hội đôns quan trị.

2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cô đông và thực hiện quyền biêu 

quvêt trực tiếp hoặc thônơ qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bo phiếu



từ xa. Cô đôna có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồna quản trị làm đại diện 

cho mình tại Đại hội đông cô đông.

3. Thanh toán tiên mua cô phân đã đăns; ký mua theo quy định; chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn 

ơóp vào Cônơ ty; không được rút vôn đã góp băng cô phần phô thônơ ra khỏi 

Công ty dưói mọi hình thức, trừ trường họp được Công ty hoặc người khác mua

5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chịu trách nhiệm cá nhản khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức 

đê thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a. Vi phạm pháp luật;

b. Tiên hành kinh doanh và các eiao dịch khác đế tư lợi hoặc phục vụ lọi 

ích của tổ chức, cá nhân khác;

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể 

xảy ra đôi với Công ty.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đônơ cô đông gôm tât cả cô đông có quyên biêu quyêt là CO' 

quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tô 

chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong 

thòi hạn bôn (04) thána kê từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nơhị của Hội 

đông quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể d a  hạn, nhưns; khôns; quá sáu 

(06) tháng, kê từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Hội đông quản trị tô chức triệu tập họp Đại hội đông cô đông thường 

niên và lựa chọn địa điêm phù họp. Đại hội đông cố đôn^ thưò'nơ niên quyết 

định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ này, đặc biệt thông 

qua các báo cáo tài chính năm và dư toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiếm

lại cô phân.

4. Cunơ câp địa chỉ chính xác khi đănạ ký mua cô phân.



toán viên độc lập có thể đưọ'c mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua 

các báo cáo tài chính năm.

3. Hội đông quản trị phải triệu tập Đại hội đông cô đông bất thườn2; t r o n o  

các trường họp sau:

a. Hội dons quản trị xét thấy cần thiết vì lọi ích của Cône; ty;

b. Khi số thành viên của Hội đồnơ quản trị ít hơn số thành viên mà luật 

pháp quy định;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ nay 

yêu cầu triệu tập Đại hội đồnẹ cổ đôns bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội 

đồng cô đônơ phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký cua các cô 

đông liên quan hoặc văn bản yêu câu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi 

bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đônơ có liên quan;

d. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do 

tin tưởng răng các thành viên Hội đông quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi 

phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ cua họ theo Điêu 119 Luật Doanh nghiệp hoặc 

Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền 

hạn của mình;

e. Các trường họp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đôns, cô đônơ bât thường

a. Hội đông quản trị phải triệu tập họp Đại hội dons, cô đông trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày kê từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như 

quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại 

Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này;

Trường họp Hội đồnơ quản trị không triệu tập họp đại hội đồng cô đônơ 

như quy định thì Chủ tịch hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và phải bôi thường thiệt hại phát sinh đôi vói Công ty do việc trì hoãn triệu 

tập đại hội cô đông gây ra .
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b. Trường họp Hội đông quản trị khônơ triệu tập họp Đại hội đồng cố 

đông theo quy định tại Điếm a Khoản 4 Điều này thì tronơ thòi hạn ba mươi 

(30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồn? quản trị triệu tập họp 

Đại hội đồng cố đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;

Trường hợp Ban kiểm soát khôna triệu tập Đại hội đồnơ cổ đôns, như quy 

định thì Trưởng ban kiêm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi 

hoàn thiệt hại phát sinh đôi với Cônơ ty do việc trì hoãn triệu tập Ban kiểm soát 

sây ra.

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đônơ 

theo quy định tại Điếm b Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) 

ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cố đông có yêu cầu quy định tại Điểm c Khoản 3 

Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại 

hội đông cô đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cô đône triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, 

thủ tục triệu tập, tiên hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đônơ. Tất 

ca chi phí cho việc triệu tập và tiên hành họp Đại hội đồng cố đông được công ty 

hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những; chi phí do cổ đônơ chi tiêu khi tham 

dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ỏ' và đi lại.

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đông cô đông ứiường niên có quyên thảo luận và thông qua:

a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

c. Báo cáo của Ban kiêm soát;

d. Định hướng; phát triển của Côna ty.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định

về



a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;

b. Mức cổ tức thanh toán hànạ năm cho mỗi loại cổ phần phù họp vói 

Luật Doanh nghiệp và các quyền sắn liền với loại cổ phần đó. Mức cô tức nàv 

không cao hon mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khao ý kiến 

các cô đônơ tại Đại hội đông cô đông;

c. Sô lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

d. Lựa chọn công ty kiêm toán;

đ. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồna quản trị 

và Ban kiêm soát;

e. Tông số tiền thù lao của các thành viên Hội đồnơ quản trị và Bao cao 

tiên thù lao của Hội đông quản trị;

f. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

g. Loại cô phần và sô lượng cô phần mới được phát hành đối vói mỗi loại 

cô phân;

h. Chia, tách, họp nhât, sáp nhập hoặc chuyến đôi Cônơ ty;

k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định ngưòi thanh lý;

1. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồnơ quản trị hoặc Ban kiểm 

soát sây thiệt hại cho Công ty và các cố đônơ của Công ty;

m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao 

dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi 

nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

n. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hanh;

0 . Việc Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;

p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết họp đồng với nhữnơ 

người được quy định tại Khoan 1 Điêu 120 Luật Doanh nơhiệp với giá trị băna 

hoặc lón hơn 50% tông giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Côna ty 

được ghi trong báo cáo tài chính gân nhất được kiếm toán;
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q. Các vân đê khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác 

của Công ty.

3. Cô đôna không được tham aia bỏ phiếu trong các trườne họp sau đây:

a. Thông qua các họp đồng quy định tại Khoản 2 Điều này khi cỏ đông 

đó hoặc ngưòi có liên quan tới cổ đônơ đó là một bên của họp đồng;

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đônơ  đó hoặc của neười có liên quan tới 

cô đông đó trừ trưòĩig họp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu 

của tât cả các cô đôna hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh 

hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp 

phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điêu 15. Các đại diện được ủy quyền

1. Các cô đônơ có quyên tham dự Đại hội đônơ cô đông theo luật pháp có 

thê uỷ quyên cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hon một 

người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cô phần và số phiếu bầu được 

ủy quyên cho mỗi người đại diện.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đônơ phải 

lập thành văn bản theo mẫu của Côns; ty và phải có chữ ký theo quy định sau

đây :

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải 

có chữ ký của cô đông đó và người được ủy quyền dự họp;

b. Trường họp người đại diện theo ủy quyền của cổ đônơ là tô chức là 

người ủy quyên thì giây ủy quyên phải có chữ ký của người đại diện theo ủy 

quyền, nẹười đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự 

họp;

c. Trong trường họp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại 

diện theo pháp luật của cổ đôns và người được ủy quyền dự hạp.



Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn ban UY 

quyền trước khi vào phòng họp.

3. Phiêu biêu quyêt của người được ủv quvên dự họp trone phạm vi được 

ủy quyền vần có hiệu lực khi có một trong các trường họp sau đây:

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị 

mât năng lực hành vi dân sự;

b. Ngưòi ủy quyên đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;

c. Người uỷ quyền đã hủy bỏ thâm quyền của người thực hiện việc ủy 

quyền.

Điêu khoản này không áp dụns trons trường họp Côna ty nhận được 

thông báo vê một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội 

đông cô đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thônơ 

báo họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồns cổ đônơ hoặc Đại hội đồng cô 

đônơ được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c Khoản 4 

Điều 13 Điều lệ này.

2. Người triệu tập Đại hội đồng cô đôna phải thực hiện những nhiệm vụ 

sau đâv:

a. Chuấn bị danh sách các cố đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết 

tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội 

đông cô đông; chưo'ng trình họp, cunơ câp thônơ tin và giải quyết khiếu nại liên 

quan đến danh sách cổ đôna và các tài liệu theo quy định phù hợp vói luật pháp 

và các quy định của Công ty;

b. Xác định thò'i ơian và địa điểm tô chức đại hội;

c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cô đông cho tất ca các 

cô đông có quyên dự họp.



3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 

đồnơ thời cônơ bố trên phương tiện thông tin của Sở ơiao dịch chứng khoán, 

trên trana thôns; tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họD Đại hội đôna 

cô đông phai được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đôna 

cô đônơ, (tính từ ngày mà thônơ báo đưcrc gửi hoặc chuyên đi một cách họp lệ, 

được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chươnơ trình họp Đại hội đồnơ 

cô đông, mâu chỉ định đại diện theo ủy quyên dự họp, phiêu biếu quyết, các tài 

liệu liên quan đến các vẩn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội và dự thảo nạhị 

quyết đối vói từng vấn đề trong chưong trình họp được gửi cho các cổ đông 

hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường họp tài liệu 

không được gửi kèm thônơ báo họp Đại hội đồng cố đông, thông báo mòi họp 

phải nêu rõ địa chỉ trang thônơ tin điện tử để các cổ đôna có thể tiếp cận.

4. Cô đônơ hoặc nhóm cô đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ 

này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ 

đông. Đe xuất phải được làm bằnơ văn bản và phải được gửi cho Cônơ ty ít nhất 

ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cố đông. Đe xuất phải 

bao gôm họ và tên cô đông, sô lượng và loại cô Dhân người đó năm giữ, và nội 

dung đê nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đônơ có quyền từ chối những đề 

xuât liên quan đên Khoản 4 Điều này trong các trường họp sau:

a. Đê xuât được ơủi đến khônẹ đúng thòi hạn hoặc không đủ, không 

đúng nội dung;

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đônơ khônơ có đủ ít 

nhât 10% cô phân phố thônơ trong thòi gian liên tục ít nhât sáu (06) tháng theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;

c. Vân đê đề xuất không thuộc chạm vi thấm quyên của Đại hội đồng cô 

đông bàn bạc và thônơ qua.

6. Người triệu tập họp đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến

nghị quy định tại khoản 4 Điêu này vào dự kiến chưpií^ trình và nội dung cuộc
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họp, trừ trường hợp quy đinh tại khoản 5 Điều này; kiến nahị đưọ'c chính thức 

bố sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hôi đồna cổ đôna 

chấp thuận.

7. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nshị quyết cho từng vẩn đề 

trong chươns; trình họp.

Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đônơ cô đônơ được tiên hành khi có số cô đông và những đại 

diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biêu 

quyêt.

2. Trường họp không có đủ sô lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu 

mươi (60) phút kê từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp 

hủy cuộc họp. Đại hội đồng cô đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi 

(30) ngày kẻ từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồnơ cô đông lần thứ nhất. Đại hội 

đồng cổ đôna triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự la các cổ 

đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cô phần 

có quyên biêu quvêt.

3. Trường họp đại hội lân thứ hai không được tiến hành do không có đủ 

số đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai 

mạc đại hội, Đại hội đồnơ cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trono, vòng 

hai mươi (20) ngày kế từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường 

họp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cô đông hay đại 

diện ủv quyên tham dự và được coi là họp lệ và có quyền quyết định tất cả các 

vấn đề dự kiến đưọ’c phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đônơ lần thứ nhất.

Điều 18. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ

đông

1. Vào ngày tô chức Đại hội đôns cô đông, Còna ty phải thực hiện thu 

tục đăng ký cô đông và phải thực hiện việc đănơ ký cho đên khi các cô đôna có 

quyên dự họp có mặt đăng ký hêt.



2. Khi tiên hành đănơ kv cô đ ô n a . Cônạ tv câD cho tìm 2 cô đôna hoặc đại 

diện đưọ'c ủy quyền có quyền biêu quyết một thẻ biêu quyết, trên đó ghi số đăng 

ký, họ và tên của cô đôna. họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biêu 

quvêt cua cô đông đó. Khi tiên hành biêu quyết tại đại hội, sô the tán thành nghị 

quyêt được thu trước, sô thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm 

tông sô phiêu tán thành hay phản đôi đê quyết định. Tông số phiếu tán thành, 

phản đối, bỏ phiếu trang hoặc không họp lệ từng vấn đề được Chủ toạ thỏnơ báo 

ngay sau khi tiến hành biêu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu nhữnơ người chịu trách 

nhiệm kiêm phiêu hoặc giám sát kiêm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. số thành 

viên cua ban kiêm phiếu do Đại hội đồns cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của 

Chủ toạ nhưng không vưọt quá ba (03) n^ười.

3. Cô đônơ đên dự Đại hội đông cô đông muộn có quyền đănơ ký ngay 

và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ toạ không có trách 

nhiệm dừnơ đại hội đê cho cô đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt 

hiểu quyết đâ tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự khônơ bị anh 

hưcmg.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc họp do Hội đồna 

quan trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng 

làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toa cuôc
• • •  C - ' •  • •

họp. Trường họp không có người có thể làm chủ to ạ, thành viên Hội đồng quan 

trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồnơ cổ đônơ bầu chủ toạ cuộc 

họp trong sô những ngưòi dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ 

cuộc họp.

Trong các trường họp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đòn lí điêu khiên Đại hội đônơ cô đôna bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu 

bâu cao nhât được cử làm chủ toạ cuộc họp.

Chu tọa cử người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đônơ.



5. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua nơay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời 

gian đôi với từng vân đê trong nội dung chương trình họp.

6. Chủ tọa có quyên hoãn cuộc họp Đại hội đồna cô đôna đã có đủ số

người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đỏi địa

điếm họp trong các trường họp sau đây:

a. Địa điêm họp khônơ có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất ca người dự

họp;

b. Có người dự họp có hành vi can trở, gây rối trật tự họp, có nguy cơ 

làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công b ằ n a  và họp pháp.

Thòi gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kê từ ngày cuộc họp dự 

định khai mạc.

Trường họp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừnơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

trái với quy định tại điểm a, điểm b Khoản 6 Điều này, Đại hội đồng cổ đôns 

bâu người khác trong số những người dự họp đê thay thế chủ tọa điều hành cuộc 

họp cho đên lúc kêt thúc và hiệu lực các biêu quyết tại cuộc họp đó đều không bị 

ảnh hưởng.

7. Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thế tiến hành các hoạt động 

cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đônơ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc 

đê đại hội phản ánh đưọ'c mong muôn của đa sô đại biêu tham dự.

8. Ngưòi triệu tập họp Đại hội đồng cô đông có quyền:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an 

ninh khác;

b. Yêu câu cơ quan có thâm quyên duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất 

nhũng người không tuân thủ quyền điêu hành của chủ tọa, cô V aây rối mất trật 

tự ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc khône tuân thủ các vèu 

câu vê kiêm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đônơ cô đông;
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9. Hội áồna; quản trị, sau khi đã xem xét một cách cấn trọng, có thê tiên 

hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích họp đê:

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa đi êm họp;

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp 

dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồnơ quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp 

dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụns những hình thức lựa chọn khác.

10. Trong trưcmg họp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện 

pháp nêu trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể:

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và 

chủ toạ đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không 

dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm 

khác vói địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;

Thông báo về việc tố chức đại hội khône cần nêu chi tiêt những biện pháp 

tổ chức theo Điều khoản này.

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông 

được coi là tham gia đại hội ở địa điêm chính của đại hội.

Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ít nhất một 

(01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 19. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đônơ thông qua các quyết định thuộc thấm quyên 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc ý kiến bằnơ văn bản.

2. Các vấn đề sau đây phải đưọ'c thông qua bằng hình thức biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cô đông:
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a. Sửa đôi, bô SUĨ12, Điêu lệ Cône ty;

b. Thông qua định hướng phát triên Côna tv;

c. Quyêt định loại cô phân và tống sô cô phần của từng loại được quyên 

chào bán;

d. Bâu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đônơ quan trị và Ban 

Kiêm soát;

e. Quyêt định giao dịch bán tài sản Cônơ ty hoặc chi nhánh hoặc ạ iao  

dịch mua có giá trị từ 50% trơ lên tônơ giá trị tài san của Công ty và các chi 

nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đưọ'c kiểm toán;

f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

g. Sô lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

h. Việc Giám đôc đông thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;

i. Tô chức lại, giải thê Công ty.

3. Quyêt định của Đại hội đồnơ cô đô n ơ  đưọfc thông qua tại cuộc họp khi 

có đủ các điêu kiện sau đây:

a. Đưọ'c số cô đôna, cổ đônơ có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện được ủy quyên có mặt tại Đại hội đồnơ cổ đông đại diện ít 

nhất 65% (sáu mươi lăm phân trăm) tông số phiếu biểu quyết của tất cả cỏ đông 

dự họp chấp thuận;

b. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại 

được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại; giải thể 

công tv; quyêt định ơiao dịch bán tài san Cônơ ty hoặc chi nhánh hoặc aiao dịch 

mua có giá trị từ 50% trở lên tông giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh 

của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đưọ'c kiêm toán thì phai 

được sô cô đỏng có quyên biêu quvêt có mặt trực tiêp hoặc thỏna qua đại diện 

đưọ'c ủy quyên có mặt tại Đại hội đônơ cô đôna đại diện ít nhất 75% (bảv mươi 

lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đônơ dự họp chấp thuận;



a. Sửa đổi, bổ sunơ Điều lệ Công ty;

b. Thông qua định hướng phát trien Côna ty;

c. Quvết định loại cổ phần và tổna số cổ phần của từng loại đưọ'c quyền 

chào bán;

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đông quản trị và Ban 

Kiêm soát;

e. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc ơiao 

dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tông giá trị tài sản của Cônơ ty và các chi 

nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiêm toán;

f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

g. Sô lượng thành viên Hội đông quản trị, Ban kiêm soát;

h. Việc Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;

i. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3. Quyết định của Đại hội đồns cổ đôna đưọ'c thông qua tại cuộc họp khi 

có đủ các điều kiện sau đây:

a. Được số cổ đông cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện được ủy quyên có mặt tại Đại hội đông cô đôns, đại diện ít 

nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 

dự họp chấp thuận;

b. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại 

được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tô chức lại; giải thê 

công ty; quyết định 2Ìao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc aiao dịch 

mua có giá trị từ 50% trỏ' lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh 

của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính 2,ân nhât được kiêm toán thì phải 

được số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 

đưọ'c ủy quyền có mặt tại Đại hội đồnơ cổ đônẹ đại diện ít nhất 75% (bảy mươi 

lăm phần trăm) tổng sổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đônạ dự họp chấp thuận;



c. Việc biêu quyêt bâu thành viên Hội đông quản trị và Ban kiêm soát 

phải thực hiện theo phương thức bâu dôn phiếu, theo đó mỗi cô đông có tổng số 

phiếu biêu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sỏ' hữu nhân (x) với số thành 

viên được bâu của Hội đông quản trị hoặc Ban kiêm soát và cô đông có quyên 

dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Ngưòi 

trúng cử thành viên Hội đồns quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác 

định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 

phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. 

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 

thành viên cuôi cùng của Hội đônơ ciuản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành 

bâu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo 

tiêu chí quy chế bâu cử hoặc Điều lệ này.

4. Các quyết định được thônơ qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vói 

sô cô đông trực tiếp và ủy quyền tham aia đại diện một trăm Dhần trăm (100%) 

tông số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi 

trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp 

không được thực hiện đúna; như quy định.

5. Trường họp thông qua quyết định dưới hình thức lấv ý kiến bằng văn 

ban thì quyết định của Đại hội đồng cổ đônơ được thôns qua nếu được số cổ 

đông đại diện ít nhất bảy mươi lăm Dhần trăm (75%) tổng số phiếu biểu quyết 

chấp thuận.

Điều 20. Thẩm quyền và thể thức ỉấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 

thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Thâm quyên và thê thức lây ý kiên cô đôns băng văn bản đê thông qua 

quyêt định của Đại hội đồng cố đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằnạ văn ban để thông 

qua quyẽt định của Đại hội đồng cổ đông bât cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì 

lợi ích của Cônơ ty.



2. Hội đồna quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy V kiến, dự thảo quyết định 

của Đại hội đôn.2, cô đônơ và các tài liệu giải trình dự thao quyết định. Phiêu lây 

ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu aiai trình phải được ơửi bằng 

phương thức bảo đảm áên được địa chỉ đăng kv của tìm2; cô đông. Hội done 

quản trị phải đảm bảo gửi, công bô tài liệu cho các cô đônơ trong một thời gian 

họp lý đê xem xét biêu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngàv trước naàv 

hết hạn nhận phiếu lay V kiến.

3. Phiếu lay V kiến phải có các nội duna chủ yếu sau đâv:

a. Tên. địa chỉ trụ sỏ' chính, sô và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nahiệp, noi đănơ ký kinh doanh của Công ty;

b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ thườna trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiêu hoặc chứnơ thực cá nhân họp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, 

địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăns; ký kinh 

doanh của cô đôna hoặc đại diện theo ủy quyền của cô đônơ là tổ chức; số lượng 

cô phân của từng loại và sô phiêu biêu quyết của cô đông;

d. Vân đê cân lấy ý kiến đê thông qua quyết định;

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành va không có 

ý kiên đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

e. Thò'i hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy V kiến đã đưọ-c trả lòi;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồnơ quản trị và ngươi đại diện theo 

pháp luật của Công ty.

4. Phiêu lây ý kiên đã đưọ’c trả lời phải có chữ ký của cô đônơ là cá nhân, 

của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ 

đông là tô chức.

Phiêu lây V kiến gửi về Công ty phải đưọ'c đựnơ trong phons, bì dán kín và 

không ai đưọ'c quyên mơ trước khi kiêm phiêu. Các phiếu lay V kiến Cône tv 

nhận được sau thòi hạn đã xác định tại nội duna, phiếu lấy V kiến hoặc đã bị mơ 

đều không họp lệ.

29



5. Hội đồnạ quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự
• ‘—'  JL • i .  •  Ã  ĩ  •

chứng kiên của Ban kiếm soát hoặc của cô đôna không năm aiữ chức vụ quản lv 

Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sỏ' chính, số và ngày cấp Giây chứna nhận đăns ký 

doanh nghiệp, nơi đănạ kv kinh doanh;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thônơ qua quyết định;

c. Sô cỏ đông với tônơ sô phiêu biêu quyêt đà tham gia biêu quyêt, trong 

đó phân biệt số phiếu biểu quyết họp lệ và số biểu quyết không họp lệ, kèm theo 

phụ lục danh sách cổ đông tham ơia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và khôns có ý kiến đối vói 

từng vấn đề;

e. Các quyêt định đã được thông qua;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo 

pháp luật của Công ty và của người giám sát kiêm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên 

đói chịu trách nhiệm về tính truns thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên 

đới chịu trách nhiệm vê các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua 

do kiêm phiêu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiêm phiêu phải được công bô trên website của Công ty tronơ 

thời hạn hai mươi tư (24) ơiờ và gửi đến các cố đông trong vòng mười lăm (15) 

ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị 

quyêt đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến 

đêu phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy V kiến cổ đônơ bằna văn 

bản phải được so co đôna, đại diện ít nhất 75% tổna số cổ phần có quyền biêu 

quyêt châp thuận và có giá trị như quyết định đưọ'c thông qua tại cuộc họp Đại 

hội đông cô áônơ.



5. Hội đônơ quản trị kiêm Dhiếu và lậD biên bản kiêm phiêu dưới sự 

chứng kiên của Ban kiêm soát hoặc của cô đôns, không năm giữ chức vụ quản lý 

Công ty. Biên 'bản kiêm phiêu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sỏ' chính, sô và ngày câp Giây chứng nhận đãng ký 

doanh nghiệp, nơi đănơ kv kinh doanh;

b. Mục đích và các vấn đê cần lấy V kiến đê thôna qua quyết định;

c. Sô cô đông với tons sô phiêu biếu quyết đã tham aia biếu quyết, tro nạ 

đó phân biệt số phiếu biêu quvết họp lệ và số biêu quyết không họp lệ, kèm theo 

phụ lục danh sách cô đông tham ^ia biêu quyết;

d. Tônơ sô phiêu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đôi vói 

từng vấn đê;

e. Các quyết định đã đưọ’c thông qua;

ơ. Họ. tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đ ồ n s  quản trị, người đại diện theo 

pháp luật của Công ty và của người ơiárrt sát kiêm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên 

đói chịu trách nhiệm vê tính trung thực, chính xác của biên bản kiếm phiêu; liên 

đới chịu trách nhiệm vê các thiệt hại phát sinh từ các quyêt định được thông qua 

do kiêm phiêu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiêm phiêu phải được công bô trên website của Cônơ ty trong 

thòi hạn hai mươi tư (24) siờ và gửi đến các cố đông tron.2 vòng mười lăm (15) 

n2,ày, kế từ ngày kết thúc kiêm phiêu.

7. Phiêu lây ý kiến đã được trả lời, biên bản kiêm phiếu, toàn văn nghị 

quyêt đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến 

đêu phải đưọfc lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đônơ bằng văn 

bản phai được số cô đông đại diện ít nhât 75% tông so co phần có quyền biêu 

quyêt châp thuận và có giá trị như quyết định đưọ’c thônơ qua tại cuộc họp Đại



Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cỗ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cố đông phải được ơhi vào sô biên bản của 

Cônơ tv. Biên bản phải lập bằnơ tiếng Việt, có thể cả bằng; tiếng nước ngoài í 

nếu thành phần cuộc họp có người nước ngoài) và phải có các nội dung chủ yếu

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đănơ ký 

doanh nghiệp, noi đănơ ký kinh doanh;

b. Thòi ơian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c. Chương trình và nội dung cuộc họp;

d. Chủ tọa và thư ký;

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ 

đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình cuộc họp;

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đônơ dự họp, phụ 

lục và danh sách đăng ký cổ đông đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số 

phiếu bầu tương ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi 

rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; Tỷ lệ tương ứng 

trên tổng số phiếu biểu quyết của cô đông dự họp;

h. Các quyết định đã đưọ'c thônạ qua;

i. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực 

pháp lý như nhau.

2. Biên bản họp Đại hội đồna cổ đông phải làm xong và thông qua trước 

khi bế mạc cuộc họp.

3. Biên ban Đại hội đông cô đông phải được công bô trên website của

Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cô đông

trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.



4. Biên bản Đại hội đông cô đông được coi là băng chứng xác thực vê 

nhữns, công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồnơ co đông trừ khi có V kiến 

phan đôi vẻ nội dung biên bản đưọ-c đưa ra theo đúnơ thủ tục quv định trong 

vòng mười (10) ngày kê từ khi gửi biên ban.

5. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đói chịu trách nhiệm về tính 

trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Điều 22. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp 

Đại hội đồnơ cô đônơ hoặc biên bản kết quả kiêm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng 

cô đông, cổ đông, thành viên Hội đồnơ quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám 

đôc có quyên yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại 

hội đông cô đông trong các trườns, hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đônơ không thực hiện 

đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp 

luật hoặc Điều lệ này.

Trườn2 họp quyết định của Đại hội đồng cổ đônơ bị huỷ bỏ theo quyết 

định của Toà án hoặc Trọnẹ tài, nơưòi triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông tronơ vòng bốn mươi 

lăm (45) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nơhiệp và Điều lệ

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 23. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Sô lượns thành viên Hội đông quản trị là bảy (07) thành viên. Nhiệm 

kỳ của Hội đông quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồnẹ 

quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên/Hội đồnơ quản trị khônơ



điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổne; số thành viên Hội đồng 

quản trị. số lượng tôi thiếu thành viên Hội done, quản trị khôna, điều hành được 

xác định theo phu'G'ng thức làm tròn xuông.

Hội đông quản trị nhiệm kỳ vừa kêt thúc tìêp tục hoạt động cho tới khi 

Hội đồnơ quản trị mới được bầu và tiếp quản công ty.

2. Thành viên Hội đônơ quản trị phải có các tiêu chuân và điêu kiện sau

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý 

doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;

b. Có trình độ học vân từ truns; câp trở lên, có năng lực kinh doanh và tô 

chức quản lý doanh nghiệp;

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu 

biêt luật pháp;

d. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc 

người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hay 

trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

e. Các điều kiện khác theo qui định của Pháp luật.

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tronơ thời hạn liên 

tục ít nhất sáu (06) thána; có quyền ơộp số quyền biểu quyết của từng người lại 

với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồnơ  quản trị. số lượng ứng cử viên mà các 

nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau :

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổnơ số cổ phần 

có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tons; số cổ phần 

có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sỏ’ hữu từ 30% đến dưói 40% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;



d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần 

có quyền biêu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

e. Cổ đông, nhóm cổ đôna sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có 

quyền biêu quyết được đê cử đủ sô ứng cử viên.

4. Trườn? họp sô lượng các ứng viên Hội đồno quản trị thông qua đề cử 

và ứng cử vần không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có 

thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Cônơ ty quy 

định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội 

đồng quản trị đưona nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồns quản trị phải được công 

bô rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề

5. Thành viên Hội đồna quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồna 

quản trị trong các trường họp sau:

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồnơ quản trị theo 

quy định của Điêu lệ này, Luật Doanh nơhiệp hoặc bị luật pháp cấm không được 

làm thành viên Hội đôna; quản trị;

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xỉn từ chức đến trụ sở chính của 

Công ty;

c. Thành viên đó bị rôi loạn tâm thân và thành viên khác của Hôi đồnơ 

quan trị có ĩihữnơ bănơ chứng chuyên môn chứng tỏ nsười đó khônơ còn năng 

lực hành vi;

d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đống quản trị liên 

tục trong vòng sáu ( 06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồne quản trị 

và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;

đ. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồnơ cổ đông.

6. Trường họp sô thành viên Hội đône quản trị bị giảm quá một phần ba 

(1/3) so với số quy định tại Điều lệ này thì Hội đồng quản trị phải triêu tâp hop



Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kê từ ngày số thành 

viên bị giảm quá một phần ba để bầu bổ sung thành viên Hội đồnơ quản trị.

Trong các trường họp khác, Hội đông quản trị có thê bô nhiệm nsười 

khác tạm thời làm thành viên HỘI đồng quản trị đẻ thay thế chồ trống phát sinh 

và thành viên mới này phải được châp thuận tại Đại hội đông cô đông ngay tiếp 

sau đó. Sau khi được Đại hội đôna cô đôna chấp thuận, việc bô nhiệm thành 

viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đôns quản trị bô nhiệm. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đông quản trị mới được tính từ ngày việc bô 

nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quan trị. Trons, 

trường hợp thành viên mói khônơ được Đại hội đồng cô đôna, chấp thuận, mọi 

quyết định của Hội đồnơ quản trị cho đến trước thòi điểm diễn ra Đại hội đồna 

cô đônơ có sự tham gia biêu quyết của thành viên Hội đồns quản trị thay thế vẫn 

được coi là có hiệu lực.

7. Việc bô nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được cônơ bố 

thông tin theo các quy định của Dháp luật vê chứng khoán và thị trường chứng 

khoán.

8. Thành viên Hội đông quản trị có thê khônơ phải là người nắm giữ cô 

phần của Côna ty.

Điều 24. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hoạt độnơ kinh doanh và các côna việc của Công ty phải chịu sự siam 

sát và chỉ đạo của Hội đônơ quản trị. Hội đồnạ quản trị là cơ quan có đầy đu 

quyền hạn đê thực hiện tất cả các quyền nhân danh cỏnẹ ty trừ những thâm 

quyền thuộc về Đại hội đồnơ cổ đônơ.

2. Hội đông quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc và các cán bộ 

quản lý của Công ty.

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồna quan trị do luật pháp; Điều lệ này và 

quyết định của Đại hội đồng cô đông quy định. Cụ thê, Hội đồng quan trị có 

những quyên hạn và nhiệm vụ sau:



a. Xây dựng định hưÓTLg phát triên, kê hoạch phát triên trung hạn và kê 

hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty trình Đại hội đồnơ cố đông quyết định; 

xác định các mục tiêu hoạt độnơ trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội 

đỏns cô đông thông qua;

b. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; quy chế quan lý nội bộ Công

c. Bô nhiệm, miên nhiệm, bãi nhiệm Giám đôc, Phó Giám đôc, Ke toán 

trưởng, người đại diện pháp luật của Cônơ ty và quyết định mức lương của họ; 

việc bãi nhiệm nêu trên không được trái vói các quyên theo họp đồng của những 

người bị bãi nhiệm ;

d. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc, Phó Giám đốc, Kê toán trưởng điều hành 

công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; Giải quyết các khiếu nại của Công 

ty đối vói cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để 

si ải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;

e. Đê xuât các loại cô phiêu có thê phát hành và tống sô cô phiếu phát 

hành theo từng loại;

f. Đê xuât việc phát hành trái phiếu chuyên đôi và các chứng quyền cho 

phép người sở hữu mua cô phiêu theo mức giá định trước;

g. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cô phiếu và các chứng khoán 

chuyên đôi tronơ trường hợp được Đại hội đồng cô đông uỷ quyền (trừ cổ phần 

của Nhà nước);

h. Báo cáo Đại hội đồna cô đông việc Hội đồng quản trị bô nhiệm Giám

đôc;

i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cô 

đônơ, triệu tập họp Đại hội đông cô đônơ hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đê Đại 

hội đông cô đông thône qua quyêt định; Trình báo cáo tài chính kiêm toán hàng 

năm lên Đại hội đồng cổ đông;



1. Đe xuất mức cổ tức hàns năm và xác định mức cổ tức tạm ứng: tổ 

chức việc chi trả cô tức;

m. Đe xuất việc tổ chức lại hoặc ạiải thể Công ty.

4. Những vấn đê sau đây phải được Hội đồnơ quản trị phê chuân:

a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòna đại diện của Công tv;

b. Thành lập các côna ty con của Công ty;

c. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ Thông 

qua hợp đônơ mua, bán. vay, cho vay và họp đônơ khác có giá trị bằng hoặc lớn 

hon 50% tổng aiá trị tài sản đươc shi trons báo cáo tài chính gần nhất của cône 

ty trừ họp đồng và ơiao dịch quy định tại khoản 1 và khoan 3 Điều 120 của Luật 

Doanh nghiệp (quy định vê họp đồnạ và giao dịch giữa công ty và các đối tượng 

đặc biệt).

d. Quyêt định các họp đông, giao dịch giữa công ty với các đôi tưọìiơ quy 

định tại khoản 1 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn 50% tons 

giá trị tài sản doanh nghiệp ơhi trong báo cáo tài chính gần nhất;

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bao lãnh 

và bôi thường của Côna ty;

f. Các khoản đầu tư khônơ thuộc kế hoạch kinh doanh và vượt quá 10% 

siá tri kế hoach;o  • ■

g. Việc mua hoặc bán cô phân, phân vôn ơóp tại các công ty khác được 

thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài; cử người đại diện theo ủy quvền quan 1Ý 

phần vốn góp của Côns ty góp với Côna ty khác, quyết định mức l ư ơ n g  và 

quyên lợi khác của naưòi đó;

h. Việc định giá các tài sản sóp vào Công ty khônç phải bằna tiên liên 

quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao aồm vàns. 

quyên sử dụns đất, quyên sở hữu trí tuệ, cônạ nghệ và bí quyết côns, nghệ;

i. Việc cônơ ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cô phần;



j. Quyêt định mức giá mua hoặc thu hôi cô phân của Công ty;

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần 

phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm cua mình.

5. Hội đồns quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cố đông vê hoạt động của 

mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và 

n h ữ n g  cán bộ quản lý trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không 

trình báo cáo cho Đại hội đồnơ cô đông, báo cáo tài chính năm của Cônơ ty bị 

coi là không có giá trị và chưa được Hội đônơ quản trị thông qua.

6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thế 

uy quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lv công việc 

thay mặt cho Cônơ ty.

7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện đưọ’c ủy quyền 

thay thê) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên 

Hội đồng quản trị. Tống mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ 

đôn° quyêt định. Khoản thù lao này đưọfc chia cho các thành viên Hội đồng 

quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đêu trong trường họp 

không thoả thuận được.

8. Tôna số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù 

lao, chi phí, hoa hồng, quyên mua cô phần và các lợi ích khác được hưởng từ 

Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành 

viên Hội đông quản trị là đại diện phần vốn góp phải đưọ'c cône bổ chi tiết trong 

báo cáo thường niên của Công ty.

9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành

viên Hội đồna quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồnơ quản trị hoặc thực 

hiện những côns, việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi 

nhiệm vụ ĩhôns; thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể đưọ'c trả 

thêm tiên thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, 

hoa hông, phân trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của 

Hội đồng quản trị. / '



10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các 

chi phí đi lại, ăn, ơ và các khoản chi phí họp lý khác mà họ đã phải chi trả khi 

thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đônạ quản trị của mình, bao gồm cả các 

chi phí phát sinh trong việc tói tham dự các cuộc họp Đại hội đồnơ cô đông, Hội 

đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồna quản trị .

Điều 25. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồnơ cổ đông; hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số 

các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đôc trừ khi việc kiêm nhiệm 

này được phê chuân hàng năm tại Đại hội đồng cố đông thường niên

2. Chủ tịch Hội đông quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị;

b. Chuẩn bị hoặc tổ chức chương trình nội dung, tài liệu phục vụ việc 

họp; triệu tập và chủ tạo cuộc họp Hội đồng quản trị;

c. Tổ chức việc thônơ qua quyết định của Hội đồng quản trị;

d. Giám sát quá trình tố chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản

e. Chủ tọa họp Đại hội đồnơ cổ đông;

f. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Trường họp Chủ tịch Hội đông quản trị vắng mặt thi ủy quyền bằnơ 

văn bản cho một thành viên khác đê thực hiện các quyên và nhiệm vụ của Chủ 

tịch Hội đồns quản trị.

4. Trường họp Chủ tịch Hội đônơ quan trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm’, Hội 

đồng quan trị phải bầu nơười thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

Điều 26. Các cuộc họo của Hội đồng quản trị

1. Trường hợp Hội đông quản trị bâu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của 

nhiệm kỳ Hội đông quản trị đê bâu Chủ tịch và ra các quvêt định khác thuộc



thâm quyền Dhải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ 

nơàv kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành 

viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường họp có nhiều hơn một (01) thành 

viên có số ohiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một người 

trong sô họ triệu tập họp Hội đông quản trị theo nguyên tăc đa sô.

2. Chủ tịch Hội đôna quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồna quản 

trị thưò'ng kỳ, lập chương trình nghị sự, thòi ơian và địa điểm họp ít nhất năm 

( 05 ) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào 

thấy cần thiết, nhưns ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần.

3. Chủ tịch Hội đ ô n s  quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy 

cần thiết vì lọi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu 

tập họp Hội đồng quản trị, khône, được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, 

khi một tronơ số các đối tượnơ dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục 

đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:

a. Giám đốc hoặc ít nhất ba (03) cán bộ quản lý;

b. ít nhất hai (02) thành viên Hội đồnơ quản trị;

c. Ban kiêm soát.

4. Các cuộc họp Hội dônç quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được 

tiên hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường họp 

Chủ tịch Hội đông quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ 

tịch phải chịu trách nhiệm về nhữns; thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những, 

người đề nghị tô chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự 

mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. Trường họp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồna 

quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình 

hình Cônơ ty.



6. Các cuộc họp Hội đ ồ n s  quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã đăna ký 

của Công ty hoặc nhữnơ địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ỏ- nưó'c ngoài theo quyết 

định của Chu tịch Hội đônơ quản trị và đưọ'c sự nhất trí của Hội đồng quan trị.

7. Thôn2; báo họp Hội đôna quản trị phải được sùi trước cho các thành 

viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) naàv trước khi tô chức họp. các thành 

viên Hội đôns có the từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối 

này có thể có hiệu lực hồi tổ. Thôna báo họp Hội đồnơ phải được làm bằng văn 

bản tiêng Việt và phải thôn? báo đầy đủ chương trình, thòi gian, địa điểm họp, 

kèm theo nhữns tài liệu cần thiết về nhữna vấn đề được bàn bạc và biểu quyết 

tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồna không; 

thể dự họp.

Thông báo mòi họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương 

tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng 

quản trị được đăng ký tại Cônơ ty.

Chủ tịch Hội đông quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời 

họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiêm soát và Giám đốc như 

đôi với thành viên HỘI đồng quản trị. Thành viên Ban kiêm soát, Giám đốc 

không phải là thành viên Hội đông quản trị, có quyền dự các cuộc họp của Hội 

đông quan trị, có quyền thảo luận nhưng không được biêu quyết.

8. Các cuộc họp của Hội đ ô n a  quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành 

khi có ít nhất ba phân tư (3/4) số thành viên Hội đồns; quản trị có mặt trực tiếp 

hoặc thônơ qua người đại diện (nsưòi được ủy quyền). Thành viên Hội đồng 

quản trị chỉ được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên 

Hội đồng quan trị chấp thuận.

Trường họp khônơ đủ sô thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải 

được triệu tập lại trona thời hạn mười lăm (15) naày kê từ ngày dự định họp lần 

thử nhât. Cuộc họp triệu tập lại được tiên hành nêu có hon một nưa (1/2) sô 

thành viên Hội đôna quản trị dự họp.

9. Biêu quyêt.
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a. Trừ quy  định tại Điêm b Khoản 9 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng 

quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt vói tư cách cá nhân tại cuộc 

họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;

Thành viên không; trực tiêp dự họp có quyên biêu quvêt thông qua các nội 

dung của cuộc họp bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong p h o n a  bì kín 

và phải được chuyển đến Chủ tịch hội đồnơ quản trị chậm nhất một (01) giò' 

trước giò' khai mạc. Phiêu biêu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả 

những người dự họp.

b. Thành viên Hội đồnơ quản trị không được biểu quyết về các họp đồng, 

các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc ngưòi liên quan tới thành viên 

đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công 

ty. Thành viên Hội đônơ quản trị không được tính vào số lượng đại biêu tối 

thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những 

quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.

c. Theo quy định tại Điêm d Khoản 9 Điều này, khi có vấn đề phát sinh 

trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên 

Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà 

nhũng vân đê đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu 

quyết của thành viên Hội đông quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó 

được chuyên tới cho chủ toạ cuộc họp quyết định. Phán quyết của chủ toạ liên 

quan đên vân đê này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ trường họp tính chất 

hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công 

bô đầy đủ.

d. Thành viên Hội đông quản trị hưởng lợi từ một hợp đồns; được quy 

định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 33 Điều lệ này đưọ-c coi là có lọi ích 

đáng kê trong họp đông đó.

10. Thành viên Hội đồn? quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp đưọ'c hưởng 

lợi từ một họp đông hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến lcý kết vói 

Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong độ/CÓ trách nhiệm công khai



ban chât, nội duna cua quyên lợi đó trong cuộc họp mà Hội đôna quan trị lân 

đâu tiên xem xét vấn đê ký kêt họp đồng hoặc giao dịch này. Trường họp một 

thành viên Hội đông quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích 

vào thời điêm họp đông, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đông 

quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội 

đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc 

sẽ có lọi ích trong eiao dịch hoặc họp đồng liên quan.

11. Hội đồnơ quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên CO' 

sơ V kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). 

Trườn? họp số phiếu tán thành và phản đối nganơ bằnơ nhau, phiếu biểu quyết 

của Chu tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

12. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quan trị 

tuân thủ đúng qui định của Pháp luật, Điêu lệ này và quyết định của Đại hội
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với qui định của pháp luật hoặc Điều lệ này gây thiệt hại cho Công ty thì các 

thành viên chấp thuận thôns qua quyết định đó phải cùng liên đói chịu trách 

nhiệm cá nhân về quyêt định đó và phải đền bù thiệt hại cho Côna ty; thành viên 

phản đôi thônơ qua quyêt định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường 

họp này, cô đông sở hữu cô phần của Côna ty liên tục trong thòi hạn ít nhất một 

năm có quyền yêu cầu Hội đồnơ quản trị đình chỉ thực hiện quyết định nói trên.

13. Cuộc họp của Hội đồnơ quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị 

sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên 

đang ở những địa điêm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp 

đêu có thê:

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu 

trong cuộc họp;

b. Phát biêu với tât ca các thành viên tham dự khác một cách đông thời.

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua

điện thoại hoặc bằng phươns; tiện liên lạc thôns tin khác (kê cả việc sử dụns
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phương tiện này diên ra vào thời điếm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là 

kết hợp tất cả nhữnơ phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia 

cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họD đó. Địa điếm cuộc họp 

được tô chức theo quy định này là địa điêm mà nhóm thành viên Hội đông quản 

trị đông nhât tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điếm mà 

Chủ toạ cuộc họp hiện diện.

Các quyết định được thôna qua tronơ một cuộc họp qua điện thoại được tô 

chức và tiến hành một cách họp thức có hiệu lực n^ay khi kết thúc cuộc họp 

nhưnơ phải được khẳng định bằng các chữ ký trons, biên bản của tất cả thành 

viên Hội đông quản trị tham dự cuộc họp này.

14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến b ằ n a  văn bản được thông qua 

trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biêu 

quyêt. Nơhị quyêt này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên 

Hội đồnơ quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tô chức theo thông lệ.

15. Chủ tịch Hội đồnạ quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp 

Hội đôna quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực vê 

công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về 

nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản 

họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của thư ký và 

tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được 

lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên 

Hội đồns; quản trị tham gia cuộc họp.

16. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền cho các tiểu ban 

trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của 

Hội đồnơ quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của 

Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu 

ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có 

thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành

viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và,,eho phép người đó được
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quyên biếu quyết với tư cách thành viên của tiêu ban nhưng (a) phải đảm bảo số 

lượnơ thành viên bên ngoài ít ho'n một nửa tônạ số thành viên của tiểu ban và (b) 

nghị quyết của các tiêu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và 

biêu quyêt tại phiên họp của tiêu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

17. Việc thực thi quyết định của Hội đồns quản trị, hoặc của tiểu ban 

trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội 

đônơ quản trị được coi là có giá trị pháp lý kê cả trona trong trường họp việc 

bâu, chỉ định thành viên của tiêu ban hoặc Hội đồnơ quản trị có thể có sai sót.

VIII. GIÁM ĐỐC, CÁN B ộ  QUẢN LÝ.

Điều 27. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thons quản lý của Côna ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 

nhiệm trước Hội đông quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. 

Công ty có một (01) Giám đốc, các Phó giám đoc và một (01) Ke toán trưởng. 

Việc bô nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực 

hiện băng nahị cmyêt Hội đôns quản trị được thônơ qua một cách họp thức.

Điều 28. Cán bộ quản lý khác

1. Theo đề nghị của Giám đôc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản 

trị, Công ty được tuyên dụnơ cán bộ quản lý cân thiết, với sô lượna và chất 

lượng phù họp với cơ câu và thônẹ lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đê 

xuất tuỳ từng thời điếm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt 

động và tô chức của Công ty đạt được các mục tiêu đê ra.

2. Mức lương, tiên thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong họp đỏng 

lao động đổi với Giám đốc do Hội đồna quản trị quyết định và họp đồna vói 

nhữnơ cán bộ quan lv khác do Hội đông quản trị quyêt định sau khi tham khao V 

kiên của Giám đôc.
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Điều 29= Bô nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc

1. Hội đồng quản trị bô nhiệm một thành viên tron 2; Hội đồng hoặc một 

người khác làm Giám đôc; ký họp đôns trong đó quy định mức lương, thù lao, 

lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác.

2. Nhiệm kỳ của Giám đốc là năm (05) năm và có thê được bổ nhiệm lại. 

Việc bố nhiệm có thế hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại họp đồnẹ lao 

độnơ. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc như sau:

a. Có đủ nănơ lực hành vi dân sự và khônơ thuộc đối tượng bị cấm quản 

lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b. Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty hoặc người có

trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tê trong quản trị kinh doanh hoặc trong

các nsành, nghê kinh doanh chủ yếu của công ty;

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật;

d. Không được đồna thòi làm Giám đốc hoặc Tổnơ giám đốc của doanh 

nơhiệp khác;

e. Các quy định khác theo quy định của Pháp luật.

4. Giám đôc có những quyên hạn và trách nhiệm sau:

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày 

của CÔĨ12, ty mà không cân phải có quyết định của Hội đồne quản trị;

b. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

c. Tô chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phươnơ án đầu tư của công

d. Kiến nghị phươna án CO' cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công 

ty, trừ các chức danh thuộc thâm quyền của Hội đồna quản trị;



f. Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối vói người lao độna tron° 

cônạ ty kê cả người quản lý thuộc thấm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;

g. Tuyên dụng lao động;

h. Kiến nghị phương án trả cô tức hoặc xử lý lỗ trona kinh doanh:

i. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này 

và quyết định của Hội đồns quản trị.

5. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồna quản trị và Đại hội đồna cổ 

đông vê việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được eiao và phải báo cáo các CO' 

quan này khi được yêu cầu.

6. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội 

đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Giám đốc 

thay thế.

IX. BAN KIỂM SOÁT

Điều 30. Thành viên Ban kiểm soát

1. Sô lượng thành viên Ban kiêm soát của Cône, ty là ba (03) thành viên. 

Các thành viên Ban kiếm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài 

chính của Cônơ ty và không phải là thành viên hay nhân viên của côna ty kiểm 

toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Côns ty. Ban 

kiêm soát phải có hơn một nửa số thành viên thườnơ trú ở Việt nam ít nhất một 

(01) thành viên là kê toán viên hoặc kiêm toán viên.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải từ hai mươi mốt (21) tuổi trở lên, trình 

độ tôt nghiệp Trung học phô thông trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và 

không thuộc đôi tưcmơ bị câm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định 

cua Luật Doanh nghiệp. Thành viên Ban Kiêm Soát khôna được giữ các chức vụ 

quản lý công ty, không là nsười có liên quan với các thành viên Hội đòns quan 

trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty. Thành viên Ban kiểm soát
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không nhất thiết phải là cô đông hoặc người lao động của Công ty nhưng không 

chiếm đa sô thành viên trong Ban kiêm soát.

Ban kiêm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởns ban. Trương 

ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởne; ban kiêm soát có các 

quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiêm soát/

b. Yêu câu Hội đôna quản trị, Giám đôc và các cán bộ quản lý cung câp

các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiêm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của 

Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Các cổ đông nắm ơiữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên 

tục ít nhất sáu (06) thána có quyền gộp số quyên biểu quyết của từng; người lại 

với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, số lượng ứng cử viên mà các 

nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau :

a. Cô đône, nhóm cổ đôna sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cố phần 

có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b. Cô đông, nhóm cô đông sở hữu từ 20% đên dưới 30% tông sô cô phân

có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứnơ cử viên;

c. Cổ đông, nhóm cổ đônơ sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần

có quyền biêu quyết đưọ'c đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

e. Cồ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có

quyền biêu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

4. Trường họp số lượng các ứng viên Ban kiếm soát thônơ qua đề cử và 

ửnơ cử vẫn không đủ số lượng cân thiêt, Ban kiếm soát đương nhiệm có thê đê 

cử thêm ứng cử viên hoặc tô chức đê cử theo cơ chế được công ty quy định tại



Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử 

ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồn 2 cô 

đông thông qua trước khi tiên hành đê cử.

5. Các thành viên của Ban kiêm soát do Đại hội đồng có đông bầu, nhiệm 

kỳ của Ban kiêm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiếm soát có thê 

được bầu lại vói số nhiệm kỳ không hạn chế.

Trong trường họp vào thời điêm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ mói chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục 

thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mói được 

bâu và tiêp nhận nhiệm vụ.

6. Thành viên Ban kiêm soát không còn tư cách thành viên trong các 

trường họp sau:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát 

theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ 

sở chính của Công ty;

c. Thành viên đó văng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiêm 

soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của 

Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định rằne chức vụ của người này bị bo 

trống;

d. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiêm soát theo quyết định 

của Đại hội đồnơ cổ đônơ.

e. Trường họp Ban kiêm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình 

có nguy CO' gây thiệt hại cho côna ty thì Hội đ ồ n s  quản trị triệu tập Đại hội đồng 

cô đông đê xem xét và miễn nhiệm Ban kiêm soát đương nhiệm và bầu Ban 

kiểm soát mói thay thế.
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Điều 31. Ban kiếm soát

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách 

nhiệm sau đây:

a. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong 

việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông 

trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;

b. Kiểm tra tính họp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng 

tronơ việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế 

toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

c. Thâm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm 

và sáu (06) tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng 

quản trị;

Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh 

hàng năm của Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đông quản trị 

lên Đại hội đồng cô đông tại cuộc họp thường niên.

d. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc 

quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thây cần thiết hoặc 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;

e. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp 

sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh 

doanh của Công ty;

f. Đe xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi 

vấn đề có liên quan;

ơ. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm 

toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;



h. Xin V kiến tư vấn chuyên nơhiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và 

đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty vói kinh nghiệm 

trình độ chuyên môn phù họp vào công việc của công ty nêu thây cân thiêt;

đ. Thao luận về những vân đề khó khăn và tôn tại phát hiện tư các kêt qua 

kiêm toán giữa kỳ hoặc cuôi kỳ cũng như mọi vân đê mà kiêm toán viên độc lập 

muốn bàn bạc;

i. Xem xét thư quản lý của kiếm toán viên độc lập và ý kiến phan hôi cua 

ban quản lý côna ty;

g. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thốna kiêm soát nội bộ trước 

khi Hội đồng quản trị chấp thuận;

h. Xem xét nhữnơ kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi cua ban 

quan lý.

j. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cô đôn? quì định tại Khoan 3 

Điều 11 của Điều lệ này, Ban kiêm soát thực hiện kiêm tra trong thời hạn bảy 

(07 ) ngàv làm việc, kẻ từ ngày nhận được yêu câu. Trong thời hạn mười lăm 

(15) nơày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về 

những vấn đê được yêu cầu kiêm tra đên Hội đông quản trị và cô đôna, hoặc 

nhóm cô đông có yêu câu.

Việc kiêm tra của Ban kiêm soát quy định tại khoan này không đưọ'c cản 

trỏ' hoạt động bình thường của Hội đôns quản trị, không gây gián đoạn điêu 

hành hoạt độnơ kinh doanh của Công ty;

i. Trường họp Ban kiếm soát phát hiện ra nhữns hành vi vi phạm pháp 

luật hoặc vi phạm Điều lệ này của các thành viên Hội đồnơ quản trị, Giám đốc 

và các cán bộ quản lý, Ban Kiểm soát phải thông báo bằnơ văn bản với Hội 

đồng quan trị trong vòng bôn mươi tám giờ (48) giờ, yêu câu người có hanh vi 

vi phạm chấm dút vi phạm và có aiải pháp khăc phục hậu qua. Sau thời hạn bay 

(07) naày kể từ nsày ra thông báo nêu trên, nếu người có hành vi vi phạm không
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chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả, Ban kiếm soát có trách 

nhiệm báo cáo trực tiếp với ủ y  ban Chứn? Khoán Nhà Nước về vấn đề này.

j. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ này và quyết định của Đại hội đồnơ cô đônơ.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đôc và cán bộ quản lý phải cung 

cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu 

câu của Ban kiêm soát, phải bảo đảm răng toàn bộ bản sao các thông tin tài 

chính, các thông tin khác cung câp cho các thành viên Hội đôns; quản trị và bản 

sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải đưọ'c cung cấp cho thành viên Ban 

kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu 

giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm noi 

người quản lý và nhân viên của Công ty làm việc.

3. Ban kiêm soát có thê ban hành các quy định vê các cuộc họp của Ban 

kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối 

thiêu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham ơia các cuộc họp tối 

thiếu là hai (02) người.

4. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồnơ cổ 

đônơ ciuyết định. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao và kinh phí 

hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số 

lượns và tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hàng ngày của thành 

viên; Thành viên của Ban kiêm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, 

khách sạn và các chi phí phát sinh một cách họp lý khi họ tham gia các cuộc họp 

của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.



X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

THÀNH VIÊN BAN KIỀM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 32. Trách nhiêm cẩn t r ọ n g
ẽ  •  C 5

Thành viên Hội đôna quản trị, thành viên Ban kiêm soát, Giám đốc và cán 

bộ quản lý có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể ca nhữns nhiệm 

vụ với tư cách thành viên các tiếu ban của Hội đồnơ quan trị, một cách truna 

thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một ngưòi thận 

trọn? phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.

Điều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền ỉọi

1. Thành viên Hội đôna quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và 

cán bộ quản lý không được phép sử dụnơ nhũng cơ hội kinh doanh có thê mang 

lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng 

những thons tin có đưọ'c nhờ chức vụ của mình đê tư lợi cá nhân hay để phục vụ 

lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và 

cán bộ quản lv có nghĩa vụ thôns báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có 

thể gây xung đột vói lợi ích của Cônơ ty mà họ có thể được hưởng thông qua 

các pháp nhân kinh tê, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

3. Công ty không câp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý và 

những người có liên quan tói các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những 

người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh 

nêu trên đã được Đại hội đônơ cô đông châp thuận.

4. Họp đônơ hoặc ơiao dịch giữa CÔĨÌ2 ty với một hoặc nhiều thành viên 

Hội đồna quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý hoặc 

những người liên quan đên họ hoặc công ty, đôi tác, hiệp hội, hoặc tô chức mà 

thành viên Hội đônơ quản trị, thành viên Ban kiêm soát, Giám đôc, cán bộ quan
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lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi 

ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường họp sau đây:

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về họp đồng hoặc 

giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành 

viên Hội đồns quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên 

quan. Đồng thời, Hội đồna quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp 

đồng hoặc ơiao dịch đó một cách trunơ thực bằng đa số Dhiếu tán thành của 

nhũng thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;

b. Đối vói những họp đồng có giá trị lớn hơn50% của tổng giá trị tài sản 

đưọ'c ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng 

hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc 

thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích 

liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu 

tán thành họp đồng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vân độc lập cho là 

công bằng và họp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của 

công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc 

một tiểu ban trực thuộc Hội đồnơ quản trị hay các cổ đôna cho phép thực hiện.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán 

bộ quản lý và nhũng người có liên quan với các thành viên nêu trên không được 

sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho 

người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 34. Trách nhiêm vê thiêt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồnơ quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và 

cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không 

hoàn thành nẹhĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải

chiu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.



2. Côns ty bôi thường cho những người đã, đans hoặc có thê trơ thành 

một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tô (bao gồm các vụ việc dán 

sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu 

người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân 

viên hoặc là đại diện đưọ'c Côns ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đana làm 

theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồna, quan trị, cán bộ quan 

lý, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của Công ty với điều kiện ngưòi đó đã 

hành động trung thực, cân trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích 

cao nhât của Côna ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác 

nhận răng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân 

viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thưcmg khi 

trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện 

do Công ty là na;ưòi khỏi kiện) trong các trường họp sau:

a. Đã hành động trung thực, cân trọng, mẫn cán vì lọi ích và không mâu 

thuản với lợi ích của Cônơ ty;

b. Tuân thủ luật pháp và khôna có bằng chứng xác nhận đã khônơ thực 

hiện trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gôm các chi phí phát sinh (kê cả phí thuê luật 

sư), chi phỉ phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh 

trong thực tê hoặc được coi là mức họp lý khi giải quyết những vụ việc này 

trong khuôn khô luật pháp cho phép. Công ty có thê mua bảo hiêm cho những 

người đó đê tránh n h ữ n ơ  trách nhiệm bôi th ư ờ n g  nêu trên.

XI. QUYÈN ĐIỀU TRA SỐ SÁCH VÀ HỒ s o  CÔNG TY

Điều 35. Quyền điều tra  so sách và hồ SO'

1. Cô đông hoặc nhóm cô đônơ đê cập tại Khoản 3 Điêu 11 Điêu lệ này 

có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền, gửi văn ban vêu cầu được
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kiêm tra danh sách cổ đônạ, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp 

hoặc trích lục các hồ sơ đó trong aiờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. 

Yêu cầu kiểm tra do đại diện đưọ’c ủy quyền của cổ đông ohải kèm theo giấy ủy 

quyên của cô đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giây 

UY quyền này.

2. Thành viên Hội đồna quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và 

cán bộ quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ 

đôns và những sô sách và hô sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan 

tói chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

3. Công ty nhải lưu Điều lệ này và nhũng bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, 

Giây chứng nhận đănơ ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh 

quyền sỏ' hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đône và Hội đồnơ quản trị, 

biên bản họp Đại hội đồng cố đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội 

đông quan trị, các báo cáo của Ban kiêm soát, báo cáo tài chính năm, sô sách kế 

toán và bât cứ giấy tò' nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc 

một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăns ký kinh doanh được 

thông báo về địa đi êm lưu trữ các giấy tờ này.

4. Điêu lệ Công ty phải được công bố trên website của công ty.

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điêu 36. Công nhân viên và công đoàn

1. Giám đốc phải iập kế hoạch để Hội đồns quản trị thông qua các vấn đề 

liên quan đến việc tuyên dụnơ, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã 

hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối vó'i người lao động và cán bộ quản lý.

2. Giám đôc phải lập kê hoạch đê Hội đông quản trị thôns; qua các vân đề 

liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức cônơ đoàn theo các chuẩn 

mực, thônơ lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thôna lệ và chính sách quy 

định tại Điêu lệ này, các quy chê của Công; ty và quy định pháp luật hiện hành.



3. Việc tuyến dụng và sử dụng, chấm dút họp đồng lao động đối với 

ngưòi lao động thực hiện theo Bộ luật lao động; Thỏa ước lao độno tập thê và 

nội dunơ họp đông lao độns; đã ký giữa Giám đốc (hoặc người được siám đốc 

ủy quyền) với ngiròi lao động.

Giám đốc có quyền tuyến dụna lao độns, hoặc chấm dứt họp đồng lao 

động đôi với người lao độnơ, theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và 

phù hợp vói quy định của Bộ Luật Lao Động.

Trong quá trình hoạt độnơ, xét thấy cần bổ sung lao động, công ty sè 

tuyển dụng những người có năng lực, trinh độ và có khả nănơ hoàn thành công 

việc mà công ty cân. (Công ty sẽ ban hành tiêu chuân tuvên dụng cho từns loại 

công việc, làm căn cứ đe giám đốc thực hiện khi có nhu cầu tuyển dụng).

Ưu tiên tuyên chọn con em cô đông của công ty, nhưng phải đảm bảo đầy 

đu tiêu chuân công ty đê ra.

Neu có trường hợp thừa kế muốn được thay thế vào làm việc tại công tv. 

người đó cũng phải có đủ tiêu chuân quy định đúng với nhu cầu tuyển dụng.

4. Tiên lưoTLơ và các khoản phụ cấp lương, tiền thưỏng đối với naười lao 

độnơ được trả theo năng suất,chất lượng và hiệu quả công việc của người lao 

độnơ phù họp với quy định hiện hành của pháp luật lao độna và hiệu quả hoạt 

động sản xuât kinh doanh của công ty.

5. Quyền lợi ngưòi lao độnơ trong Cônơ ty được hưởng theo quy định 

của Điều lệ này, nội quy lao động và bản thỏa ước lao độnơ theo tập thể họp 

pháp của Công ty đă đăng ký tại cơ quan lao động địa phương theo quy định của 

pháp luật lao độnơ.

Người lao động được thực hiên chính sách bảo hiếm xã hội, bảo hiếm y 

tế. bảo hiêm thât nghiệp và các quyên lọi khác theo quy định của pháp luật lao 

độns.

6. Nghĩa vụ của người lao độns bao gôm hoàn thành tôt nhiệm vụ đưọ'c 

giao, có nơhĩa vụ chấp hành Điều lệ này, Nội quy lao độnơ, Thỏa ước lao động



và các auv chê của Công ty có liên auan trực tiêp đến nghĩa vụ và quyền lợi của 

ngưòi lao động. Đôi với nhữnơ người vi phạm kỷ luật lao động và trách nhiệm 

vật chất, Giám đốc công ty có quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động và trách 

nhiệm vật chât theo Nội quy lao động của Công ty và phù họp với quy định của 

pháp luật lao độnơ.

7. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong cône ty hoạt động 

trong khuôn khổ Hiến Pháp, pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức đó phù họp 

với quy định của pháp luật.

8. Công ty có nghĩa vụ tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao 

động thành lập và tham aia hoạt động trong các tổ chức quy định tại Khoản 7 

Điều này.

XIII. PHÂN PHÓI LỢI NHUẬNa •

Điều 37. Phân phối ỉợi nhuận

1. Đại hội đồns cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi 

trả cô tức hànơ năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

2. Trích lập các quỹ

Lợi nhuận ròng được phân bô và sử dụng như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính: ít nhất năm phần trăm (5%) lợi nhuận sau 

thuế (nhung số dư không vượt quá mười phần trăm (10%) vốn điều lộ).

- Quỹ đầu tư phát triển: tối thiểu ba mươi phần trăm (30%) lợi nhuận 

sau thuế.

- Quỹ khen thưởng: tối đa mười phần trăm ( 10%) lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ phúc lợi: tối đa mười phần trăm (10%) lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ thưởng ban điêu hành công ty: tôi đa năm phần trăm (05%) lợi 

nhuận sau thuế và theo các quy định của Nhà nước.



3. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồns quản trị có thê quvết 

định tạm ứng cô tức giữa kỳ nếu xét thây việc chi trả này phù họp với khả năng 

sinh lòi của công ty.

4. Công ty không thanh toán lài cho khoản tiền trả cô tức hay khoản tiền 

chi trả liên quan tới một loại cô phiếu.

5. Hội đồng quản trị có thê đề nghị Đại hội đồng cổ đônơ thông qua việc 

thanh toán toàn bộ hoặc một phân cô tức bănơ cố phiếu và Hội đồng quản trị là 

cơ quan thực thi quyết định này.

6. Trường họp cô tức hay những khoản tiên khác liên quan tới một loại 

cô phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt 

Nam. Việc chi trả có thê thực hiện trực tiêp hoặc thôna qua các ngân hàng trên 

cơ sở các thông tin chi tiết vê naân hàng do cổ đônơ cung cấp. Trường họp Công 

ty đã chuyên khoản theo đúna các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông 

cung cảp mà cô đông đó không nhận được tiên, Công ty khônơ phải chịu trách 

nhiệm vê khoản tiền Côns, ty chuyên cho cô đônơ thụ hưởng. Việc thanh toán cổ 

tức đối với các cổ phiếu đăna ký ơiao dịch tại thị trưÒTLg Upcom có thể được tiến 

hành thông qua côna ty c h ứ n s  khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứns khoán Việt 

Nam.

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị 

thông qua nghị quyêt xác định một ngày cụ thê đê chốt danh sách cô đôns. Căn 

cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cô đông hoặc ngưòi sơ hữu 

các chứng khoán khác được quyền nhận cô tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, 

nhận cỏ phiêu, nhận thôns báo hoặc tài liệu khác.

8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện 

theo quy định của pháp luật.
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XIV. TÀĨ KH OẢN NGÂN HÀNG, QUỸ D ự  TRỮ, NĂM TÀI 

CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KÉ TOÁN

Điều 38. Tài khoản ngân hàng

1. Côns ty IĨ1Ở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân 

hànơ nước neoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường 

họp cần thiết, Cône ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nưó'c ngoài theo các quy 

định của pháp luật.

3. Công ty tiên hành tât cả các khoản thanh toán và çiao dịch kế toán 

thôna qua các tài khoản tiên Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các n^ân hànơ mà Công 

ty 1TLỞ tài khoản.

Điều 39. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào 

ns,àv 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 40. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Ke toán Việt Nam (VAS) 

hoặc chế độ kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Côns ty lập số sách kế toán bằnơ tiếng Việt. Công ty lưu aiữ hồ sơ kế 

toán theo ỉoại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Nhữns, 

hô sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và 

giải trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong 

trường họp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền 

tệ dùna trong kế toán.



XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ 

THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG

Điêu 41. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

1. Côna ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp 

luật cũng như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải 

được kiếm toán theo quy định tại Điều 43 Điều lệ này, và trong thòi hạn một 

trăm hai mươi (120) ngày kể từ khi kết thúc mồi năm tài chính, phai nộp báo cáo 

tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cô đôna thông qua cho CO' quan thuê 

có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở ơiao dịch chứng Hà Nội và 

cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của 

Công ty trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực 

và khách quan tình hình hoạt độnạ của Công ty tính đến thòi điểm lập báo cáo, 

báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu thánơ và quý theo các quy 

định của ủy  ban Chứng khoán Nhà nước, sỏ' giao dịch chứng Hà Nội và nộp 

cho cơ quan thuế hữu quan và CO’ quan đăne; ký kinh doanh theo các quy định 

của Luật Doanh nơhiệp

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán 

viên) của công ty phải đưọ’c công bô trên website của Cônơ ty.

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp 

bản báo cáo tài chính năm được kiêm toán trong giò' làm việc của Côns ty, tại 

trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.

Điều 42. Báo cáo thường niên

Công ty phai lập và cônơ bô Báo cáo thường niên theo các quy định cua 

pháp luật về chứng khoán và thị trường c h ứ n ơ  khoán.

61



XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 43. Kiểm toán

1. Đại hội đồnơ cổ đônơ thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc 

lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiêm toán độc lập và ủy quyên cho 

Hội đồna, quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các 

hoạt độns, kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều 

khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Côns ty phải chuẩn bị và 

gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm 

tài chính.

2. Công ty kiểm toán độc lập, kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo 

tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và 

trình báo cáo đó cho Hội đồns quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết 

thúc năm tài chính.

3. Bản sao của báo cáo kiêm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính 

năm của Công ty.

4. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự 

các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các 

thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền 

nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm 

toán.

XVII. CON DẤU

Điều 44. Con dấu

1. Hội đồnạ quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công 

ty và con dâu được khăc theo quy định của luật pháp.

2. Hội đồn^ quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định

của oháp luật hiện hành, /



XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ
■ •

Điều 45. Chấm dứt hoạt động

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt độnơ trong những trường 

hợp sau:

a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;

b. Mục tiêu của Công ty không thê thực hiện hoặc không có lợi.

c. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện

hành;

d. Giai thê trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đong cổ đông;

e. Cơ quan nhà nước có thâm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp.

f. Các trường họp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã ơia hạn) do Đại 

hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quvết định giải thê 

này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt 

buộc) theo quy định.

Điều 46. Gia han hoat đông
• • • 9

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) 

tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc 

gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồnơ quản trị.

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu 

bầu của các cổ đông; có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thôna qua đại 

diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 47. Thanh lý

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt độnơ của 

Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồnơ quan trị Dhải



thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội 

đông cô đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đông quản trị chỉ định từ 

một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của 

mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thê được lựa chọn trong số nhân viên 

Công tv hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được 

Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đănơ ký kinh doanh 

về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý 

thay mặt Công ty trons tất cả các cônơ việc liên quan đến thanh lý Công ty trước 

Toà án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

a. Các chi phí thanh lý;

b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;

c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;

d. Các khoản vay (nếu có);

đ. Các khoản nợ khác của Công ty;

e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến 

(đ) trên đây được phân chia cho các cổ đông. Các cồ phần ưu đãi được ưu tiên 

thanh toán trước.

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI B ộ

Điều 48. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trườns hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt 

động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại 

Điêu lệ này, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính 

quy định giữa:

a. Cổ đông với Công ty;



b. Cô đông với Hội đông quản trị, Ban kiêm soát, Giám đốc hay cán bộ 

quản lý cao cấp,

Các bên liên quan cô gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thươno 

lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quan trị 

hay Chủ tịch Hội đông quan trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải 

quyêt tranh châp và yêu câu từnơ bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan 

đến tranh chấp trong vòng ba mươi (30 ) ngày làm việc kê từ ngày tranh chấp 

phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, bât cứ bên nào cũng .có thể yêu cầu tổ chức Cônơ đoàn chỉ 

định một chuyên gia độc lập đê hành độnơ với tư cách là trọng tài cho quá trình 

giải quyết tranh chấp.

2. Trườnơ hợp khôns; đạt được quyết định hoà giải t r o n s  vòng sáu (06) 

tuân từ khi bắt đầu quá trình hoà siải hoặc nếu quyết định của truns; sian hoà 

giải không đưọ'c các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp 

đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.

3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thươnơ lượng 

và hoà ẹiải. Việc thanh toán các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán 

quyết của Toà án.

XX. BỎ SUNG VÀ SỬA ĐỎI ĐIỀU LỆ

Điều 49. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồnơ cổ đônơ 

xem xét quyết định.

2. Trong trườnơ họp có những quy định của pháp luật có liên quan đến 

hoạt độns của Cônơ ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trona 

t rư ờ n g  hợp có n h ữ n g  quy định mới của pháp luật khác với nhữna điều khoản 

trong Điều lệ này thì nhữnơ quy định của pháp luật đó đươna nhiên được áp 

dụna và điều chỉnh hoạt độnạ của Công ty.
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XXI. NGÀY HIỆU L ự c

Điều 50. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 50 điều được Đại hội đồng cổ đông

Công ty cô phân Môi trường đô thị Hà Đông nhât trí thông qua ngày 17 thánơ 7 

năm 2013 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau

a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;

b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Uỷ 

ban nhân dân Thành phố;

c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ này có giá trị khi có chữ ký của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội 

đồng quản trị.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đinh Văn Tiến 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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