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PHAN MO' tAU
Diu l nay duoc thông qua theo Nghj quyt cUa Dai hi dng c dOng ngày 22 tháng 7 näm
2021

I. DNH NGHIA CAC THUT NGO' TRONG IMEU LI
Diu 1.Giãi thIch thut

ngfr

1. Trong Diu lë nay, nhng thu.t ngU' dirài day duc hiu nhu sau:

a) Tdng COng ty là Tang Cong ty C phn Phong Phi
b) Vdn dku l là tng menh giá c phn dã bàn hoac duqc clang k mua khi thãnh 1p Tang
Cong ty Va theo quy djnh ti Diu 6 Diu l nay;
c) LzitDoanh nghip là Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 &rçxc Quc hi nuóc Cong hOa
X hi Chfi nghia Vit Nam thông qua ngày 17 tháng 6 näm 2020;
d) Lu2t Che'rng khoán là Lu@t Ch(rng khoán s 54/2019/QHI4 duçic Quc hQi nu,àc Cong hOa
Xã hOi Chi'i nghia Vit Nam thông qua ngày 26 tháng 11 narn 2019;
e) Ngày thành lIp là ngày Tng Cong ty dUQC cp Giy ch(rng nhn clang k doanh nghip
(Gi.y ch(rng nhân clang k kinh doanh và cac giy tO cO giá trj tuo'ng duang) ln du;
f) NgirO'i didu hành doanh nghiêp là Tng Giám dc, Phó Tng Giám dôc, K toán tru'Ong và
ngrOi diu hành khác do HGi dng quãn trl b nhim;
g) NgwOi quOn lj doanh nghip là ngrii quãn l Tng Cong ty, bao gm Chü tjch Hi cong
quãn tn, thành viên Hôi dng quãn tn, Tng Giám dc và cá nhân gi chrc danh quân l
khác do Di hôi dng c dOng hoac HQI dng quàn trj bô nhim;
h) Ngzthi có lien quan là cá nhân, t6 chic dirac quy djnh ti khoãn 46 Diu 4 Lut Chcrng
khoán;
I) Cd dóng là cá nhân, M chrc s hu It nht rnt c phn cCia cong ty c phân;

j) Cd dông sang 1p là c dông sâ h&u It nht mt c phAn ph thông vâ k' ten trong danh
sách c dông sang 1p cOng ty c phAn;
k) Cd dong ion là c cong sâ hau tr 5% tr len s c phiu cO quyn biu quyt ciia mt t
chrc phát hãnh;
I) Thành v/en Ban kidm soát là Kirn soát vien
m) Th&i hQn hoçit dông là thai gian hot cong cüa Tng Cong ty duçc quy djnh ti Diu 2 Diu
l nay va thii gian gia hn (n&i cO) du9c Di hOi dng c cong cüa Tng Cong ty thông
qua;
n) S&giao d/ch ch&ng khoOn là Sâ giao djch ch(rng khoán Vit Nam và các Cong ty con.
2. Trong Diu l nay, cac tham chiu tOi mOt hoc mt s quy djnh hoc van bàn khác bao gm
cã nhtrng sra di, b sung hoäc van bàn thay th.
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3. Các tiêu d (MUc, Diu cüa Diu l nay) duçc scr ding nhm thun tin cho vic hiu ni
dung và khong ãnh hiiOng tOi ni dung cüa Diu l nay.

II. TEN, HNH THI1C, TRV sO, CHI NHANH, VAN PHONG DI DIN, lilA
DIEM KINH DOANH, THOI HAN HOJT BONG VA NGIIOI BiI DIEN
THEO PHAP LUiT CUA TONG CONG TY
Diu 2. Ten, hlnh thfrc, trçi s&, chi nhánh, van phông di din, dja dim kinh doanh
Va thô'i hn hot dng cüa Tng Cong ty
I. Ten Tng COng ty:
- Ten T6ng Cong ty vit bang ting Vit: TONG

CONG TY CO PHAN PHONG PHU.
- Ten Tng Cong ty vit bang ting Anh: PHONG PHU CORPORATION.
- Ten Tng Cong ty vit tat: PHONG PHU CORP
2. Tng COng ty là cOng ty c phAn cO ttx cãch pháp nhãn ph hgp vOi pháp lut hin hành ct.'ia
VietNam.
3. Tru s dàng k ccia Tng Cong ty:
-

Dia chi tru s chinh: 48 Tang Nhon Phd, Khu ph 3, PhuOng Tang Nhon Phii B, Thành
ph6 Thu Dü'c, Thánh ph H Clii Minh.

-

Diên thoai: (84 -8) 3514 7340

Fax: (84-8) 3728 1893

- E-mail: info(iiphongphucorp.com
- Website: www.phongphucorp.com
4. Tng Cong ty có th thành 1p chi nhánh và van phong di din ti dja bàn kinh doanh d
thirc hin các miic tiêu hot dng cüa Tng Cong ty phti hçip vó, i quyt djnh cüa Hi dng quãn
trj và trong phm vi Iut pháp cho phép.
5. Trfr khi chtm d(rt ho$ dng tru'oc thôi hin quy djnh tai khoàn 2 Diu 55 hoc gia htn hot
dng theo quy djnh tti Diu 56 Diu ! nay, thai hn hot dng cüa Tang COng ty là vo thO'i
hin tir ngãy thành lip.

Diu 3.Ngu*i diii din theo pháp 1ut ella Tang Cong ty
T6ng COng ty cO 01 ngtthi di din theo phãp lut là Tang Giám

dôc.

Ngu'i dai din theo pháp lut cUa Tng Cong ty là cá nhân dai din cho T6ng Cong ty thrc
hiên cac quyn và nghia vu phát sinh t& giao djch cüa Tng Cong ty, di din cho Tng Cong
ty vâi tu cách nguyen dan, bj don, ngui có quyn !i, nghTa vv lien quan truàc Tr9ng tài, TOa
an. Trách nhim ciia nguOi d.i din theo pháp lust thyc hin theo diu 13 cüa Lu@t Doanh
nghip Va cac quyn, nghia vi khác theo quy dnh cCia phãp lut hin hành.
Ngui di diên theo pháp lut cUa Tng COng ty phài cu trá 0 Vit Nam; và phài üy quyn
bang van bàn cho ngui khác thijc hin quyn và nghTa vi cüa ngui di din theo pháp lust ti
Tng Cong ty khi xut cãnh khOi Vit Nam.

I
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TruOng hgp h& h?n üy quyn ma nguO'i di din theo pháp 1ut ct1a Tng Cong ty chixa trO 1i
Vit Nam vã khong cO Ciy quyn khác thi nguôi duQ'c üy quyén van tiêp tvc thrc hin các
quyn Va nghia vt cüa nguOi dui din theo pháp liit cUa Tang Cong ty trong phm vi dä du'çic
üy quyn cho dn khi ngu&i di din theo pháp lust cüa Tng Cong ty trâ lai lam vic, hoac
cho dn khi Hi dng quãn trj quyt djnh c& nguii khác thay th.
Trung hqp vtng mt Viet Nam qua 30 ngây ma khong Uy quyn cho ngui khác thçrc hin
các quyn va nhim vy cüa ngisOi di din theo pháp 1ut cüa Tng Cong ty thI Hi dng quãn
trj së ccr ngui khác thay th.
III.

MJC TIEU, PHIM VI KJNH DOANH VA HOiST DQNG CUA TONG
CONG TY

Diu 4.Miic tiêu hot dng cüa Tng Cong ty
I, Ngãnh, ngh kinh doanh chinli cüa Tng Cong ty là:
Ma ngành, ngh,
kinh doanh

enh'gaih;

ñg!iêkinh 'döanh

Doanh nghiêp phái thrc hiën dUng cac quy djnh cUa pháp lut v dt dai,
xây dirng, phOng cháy chüa cháy, bão v mOi truà1lg, các quy dlnh khác cUa
pháp lust có lien quan dn hot dng cUa doanh nghip và các diu kiin
kinh doanh di voi ngãnh ngh kinh doanh có diu kin.
May trang phyc (tth trang phc tr da lông thU)
1410
Chi tit: San xut san phm may mc
Bàn buOn thi& bi Va linh kin din tr, vin thông
4652
Chi tit: Kinh doanh vat

lieu

diên tcr

Bàn buôn thrc phm
4632
Chi tit: Kinh doanh thçrc phm
Lap dt h thng xây dtrng khác
4329
Chi tit: Lap dt h thng cu, thang nâng h, thang may
Giáo dye khác chua dtrçc phân vào dâu
8559
Chi tit: Dich vu dào to

4659

Bàn buOn may mOe, thi& bj và phy tang may khác
Chi tit: + Mua ban may mOe, phy thng nganh dot, may. Kinh doanh thit bj

Trang
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van phOng, vat lieu diên, may rnOc, thit bi phuc vu cong nghip, h thông
kim tra do lu'Ong phyc vy cOng tác thI nghim, mOi trLrông + Chi tit: Ban
buôn may móc, thi& bj din, vat lieu dien (may phát dien, dng co dien,
day dien và thi& bj ding trong mach dien).

0141

Chän nuoi trâu, bô
(khOng hoit dng tai try sO)

0146

Chän nuOi gia cm
(không hot dng tai try sO)

0810

Khai thác dá, cat, sOi, dt set

1311 (CliInh)

San

xut SO1

Ban buôn chuyën doanh khác ch.ra duc phân vào dâu
4669

Chi tit: Mua ban bong, xy, hOa cht (trir hOa chat cO tinh dc hal mnh),
thu6c nhum, bão hO lao dQng (khong tn tr hóa chat) (Doanh nghip chi
dirçrc kinh doanh k tr khi CO dO diu kien theo quy djnh cOa pháp luat va
phai bão dam dáp Ong CáC diu kien do trong sut qua trinh hoat dng)
Ban buôn vãi, hang may san, giày dép

4641
Chi tit: Mua ban vãi, hang thOi trang
Ban buôn d dOng khác cho gia dInh
4649

2030

Chi tit: + Kinh doanh hOa m phm, thu cong m ngh, van phOng phm,
d nhçra, dyng cy quang hoc. + Ban buOn khän, vai sçi, chi khãu, chi thêu,
qun áo, bao bl, nguyen phy lieu ngành det may
San xut sqi nhân tao
Chi tit: San xut chi may, chi thOu

1312

1322

San xut vãi dêtthoi
San xu&t hang may sn (tth trang phyc)
(tr& thy, nhuOm, h, in; gia cong hang d qua scr diing).

4620

Ban buôn nông, lam san nguyen liCu (tth g tre, ncra) và dng vat s6ng

Trang8
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Chi ti&: Kinh doanh nông - lam - san, niva ban lam san
Ban buôn may vi tInh, thi& bj ngoti vi và phn mm
4651
Chi tit: Kinh doanh phn mm và thi& bj tin h90
Kinh doanh bAt dng san, quyn scr dung dAt thuc chü so' hrru, chU scr diing
hoäc di thué
6810
Chi tit: Kinh doanh bAt dng san; Cho thuê, diu hành, quân I' nhà và dAt
khong d a
Hot dng klAn tric va ti.r vAn k thuat cO lien quan
7110
Chi tiAt: Tu vAn, thiAt kA djch v dAu tu va h? tang
7911

Dail'du!ich
Djch vy lu'u trO ngân ngày

5510

Chi tiAt: Khách san; khu du llch (khong hot dng Karaoke, vtl truang, xoa
bOp, bowling, bida, khách san, di 1' cung cAp djch vy Internet)
San xuAt, truyn tái và phân phi din

3510
Chi tiAt: San xuAt và kinh doanh dién

4663

Ban buôn vat lieu, thiAt bj lAp dt khác trong x.y dirng
Chi tiAt: Mua ban vat Iiu xay dirng
Nghiên cü'u và phát triAn thirc nghim khoa bce tir nhiên và k' thuat

7210
Chi tiAt: Dlch vy nghiên ct'ru khoa he
Chàn nuôi Ion
0145
(khong hot dng ti trU so)
0210

Trng rrng va chäm soc thng
Khai thác lam san khác trü g

0222
Chi tiAt: Khai thác lam san
1629

San xuAt san phAm khác tr g san xuAt san phAm tir tre, nCra, ram, ri và vat

Trang 9
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lieu t& ben
Chi tit: Ch bin lam san
Lp dt h thong din
4321

Chi ti&: Thi công, tu vn, thi& k& Ip dt h thng din dan ding, din
cong nghip, din Inh
Nhà hang và các djch vii an uông phyc vy liru dng

5610

7490

Chi tit: Djch vy an ung (khong hot dng an u6ng vâ trO choi giãi tn ti
try sâ); Nhà hang, quán an, hang an uóng (trr ci:ra hang an u6ng thuc chui
cCra hang an nhanh)
Hoat dng chuyen môn, khoa h9c va cong nghé khác chua du'çic phân vao
dâu
Chi tit: Djch vy chuyn giao cong ngh
Xây dirng nhã các loi

4100

6820

Chi ti&: Xây drng ca sâ h tAng, khu cOng nghip, khu do thi, phát trin
nhã
Tt.r vAn, môi giói, dAu giá bAt dng san, dAu giã quyn scr dung dAt
-Chi ti&: Tis vAn, mOi giO'i bAt dng san (trr hot dng tu vAn pháp 1ut)

8510

1321

Giáo duc mAm non
San xuAt vãi dt kim, vãi dan mOc va vãi khong dt khác
Chi tit: San xuAt khän, vãi, sçii, quAn

1702

ao

San xuAt giAy nhän, bla nhän, bao bi tr giAy vã bIa
Chi tit: San xuAt bao bi (trr tái ch ph thai, san xuAt bt giAy ti try so)

2592

Gia cOng co khI; xr l' và tráng phà kim Ioti
Chi tit: Gia cong ca khI

3530

San xuAt, phân phi hal nirOc, nuOc nóng, diu hoa khong khI va san xuAt
rnro'c dá
Chi tit: San xuAt, phân phi hal nu'Oc, niro,c nOng, diu boa khong khI

Trang 10
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II

Thoát nróc Va xi'r l ntróc thá
3700
Clii tit: Xii' l nró'c thai
Hoit dng thit k chuyên dvng
7410
Chi ti&: Hot dng trang tn ned thAt
7310

Quang cáo

4771

Ban lé hang may mac, giày dép, hang da vã giã da trong cac ccra hang
chuyêndoanh
Chi ti&: Ban lé hang may mc
Trng cay lAy cO cO chAt bt

0113
(khOng hot dng ti tri sO')
Trng cay mIa
0114

(khOng hot dtng ti trV sO')
Trng cay thu6c lá, thuc lao

0115
(khong hot dng ti trV so')
Trng cay lAy sçii
0116
(khong hoat dng ti trV s&)
Trng cay có ht chira du
0117
(khOng hot dng ti trV sâ)
Trng rau, du các loi vá trng hoa, cay canh
0118
(khong hott dung ti trV sà)
Tring cay lAy qua chira dAu
0122
(khOng hot dng ti tri sà)
Trng cay h tiéu
0124
(không hot dng ti trii so)

Trang 11
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Trng cay cao su
0125

(khong hot dng tti trU so')
Trng cay ca phê

0126

(khong ho.t dng ti trii sâ)
Trng cay chè

0127

(khong hott dng ti tr!i sO')

4653

Bàn buôn may moe, thit bj Va phi ti'ing may nông nghip

8520

Giào due tiu hçe
Hot dng cüa cac phOng khám da khoa, chuyên khoa và nha khoa

8620

chi ti&: khám bênh, ch&a bnh chuyën khoa ni tng hgp (không cO bnh
nhân lu'u trl)
V.n tâi hang hOa b.ng thräng bt
•chi ti&: vn tài hang boa b&ng ô to loai khác (Trr hóa lông khI d vn
chuyn)
Cung ep djch vy an ung theo hç'p dng không thu&ng xuyên vO'i khách

5621

hang
Djch vii phçic vy d ung

5630

chi ti&: Quán ru'qu, bia, quay bar; Quán Ca phê, giãi khát; Djeh v'i phvc vy
d utng khác

2. Mic tiêu ho$ dQng eüa Tng Cong ty là là khong ngrng phát trin các hot dng san xuât,
cáe nganh ngh
thtxorng mi và djch vy trong các linh vçrc hot dng kinh doanh eüa mInh Va
khác phü hp vO'i quy dinh cüa pháp 1u.t; khai thác ti da các ngun hrc cüa T6ng Cong ty, t6i
da hóa lçi nhutn, dam bão lçci Ich cho các c dông, cãi thin diu kin lam vic, nâng cao thu
nhp, di sing cho nguôi lao dong, thrc hin dy dü nghia vy vói Nhà nu'âc và phát trin Tong
Cong ty ngày càng lan mnh, bn vtng.
Diu 5. Phm vi kinh doanh và hot dng cüa Tong Cong ty
Tng Cong ty du'çic phdp tin hành hot dng kinh doanh theo eác nganh nghê quy djnh ti
Diu l nay a dang k, thông báo thay di ni dung clang k' vài ca quan clang k' kinh doanh
và dã cong b trên Cèng thông tin clang k9 doanh nghip quc gia.
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IV. VON IMEU L, CO PHAN, CO BONG SANG LiP
Biêu 6. V6n diu 1, c phIn, c dông sang 1p
1. Vn diu l cCia Tng Cong ty là 746.708.910.000 dng (bang chTh Bay tram bo'n mercy! sáu
tj bay tram ìé tam triu chin train mer&i nghIn dông).
Tng s6 vn diu 1 cUa Tng Cong ty duqc chia thành 74.670.891 ci phn vOi mnh giá là
10.000 donglco phân.
2. Tng Cong ty Co th thay di vn diu 1 khi dugc Dti hi dng c dông thông qua và phü
hçp vi các quy djnh cüa pháp lut.
3. Các c phn cüa Tng Cong ty vào ngày thông qua Diu l nay bao gm c phAn ph thông
va c phn ru dài (nu cO). Cãc quyn và nghia vii eCia c dông nttrn g1Q ti'rng Ioi c phn
ducrc quy d!nh ti Diu 12, Diu 13 Diu l nay.
4. Tng Cong ty CO th phát hành cac loi c phn uu däi khác sau khi CO sir chAp thun cCia
Di hi dng c dông và phü hçp vài các quy djnh cüa pháp lust.
5. C dông sang lap: Do Tng Cong ty c phn duc chuyn di ttr doanh nghip 100% von
Nhà nuot nên khOng cAn phãi CO c dông sang lip.
6. C phAn ph thông phãi duçc uu tiên chào bàn cho cac c dOng hien hrru thea t' 1 ttxong
irng vâi t 1 sà hQ'u c phAn ph thông cüa hQ trong Tng Cong ty, trir trtrOng hçp Di hQi
dng cê dông quyt djnh khác, s c phAn c dông không däng k' mua ht së do Hi ding
quán trj cüa Tng Cong ty quyt djnh. Hi dcng quãn trj có th phan ph6i s c phAn dO cho c
dông và ngu'i khác vri diu kin không thun 1çi han so vài nhtng diu kin dä chào bàn cho
cac c dOng hin htu trr truOTig hqp Di hi dng c dOng có chAp thun khàc hoc pháp lust
v chi'rng khoán cO quy djnh khác.
7. T,ng Cong ty cO th mua c phAn do chinh Tng Cong ty dà phát hành theo nhu'ng cách thirc
duqc quy djnh trong Diu l nay va pháp Iut hin hành.
8. Tng Cong ty có th phát hành cac Ioi ch(rng khoán khác theo quy dlnh cUa phàp luât.

Biêu 7. Chting nhn c phiu
1. Ct dong cüa Tng Cong ty duqc cAp chirng nhn cêi phiu tuang O'ng vài s cô phan và 1oi
cphAnsOhOu.
2. C phiu là loi chrng khoán xác nhn quyn và lgi Ich hqp pháp cüa ngl.räi so h&u di vOl
môt phAn vn c phAn cüa t chtc phát hành. C phiu phãi cO dAy dü các ni dung theo quy
djnh t?i khoãn 1 Diu 121 Lut Doanh nghip.
3. Trong th?i hn 30 ngày k tir ngày np dAy dCi h sa d nghj chuyn quyn sO hUu c phAn
thea quy djnh cOa Tng Cong ty hoac trong th&i hn hal thang k tir ngày thanh toán dAy dO
tin mua c phAn thea quy dlnh ti phtrang an phát hành c phiu cüa Tng Cong ty (hoc thOi
han khác theo Diu khoãn phat hành quy dinh), nguOi sO hrru s c phAn dirqc cAp chrng nhn
ci phiu. Ngu'Oi sO hcru c phAn khOng phài trã cho Tng Cong ty chi phi in chirng nhn c
phiu.
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4. Trixôiig hop c phi&i bj mt, bj his hông hoc bj hUy hoai duO'i hInh thirc khác thI c dông
duc Tong Cong ty cap Ii c phiu theo d nghj ccia c dông dO. D nghj cOa c dông phãi
bao gtm các ni dung sau dày:
a) Thông tin v c phiu d bj mat, bj his hông hoc bj hCiy hoti dual hInh thcrc khác;
b) Cam kt chju trách nhim v nhtng tranh chip phát sinh ti'r vic cp Ii c phiu mài.
Diu 8. Chixng chi cháng khoán khác
Chirng chi trái phiu hoc chng chi ch0ng khoãn khác cUa Tng Cong ty du9c phat hành cO
chü k cüa nguOi di din theo Pháp Iut va du cOa Tng Cong ty.
Diu 9. Chuyn nhffçrng c phn
1. Tt Ca các c phn du'çrc tir do chuyn nhiscrng trtx khi Diu l nay và pháp 1ut có quy djnh
khác, c phiu dang k giao djch trên S giao djch chi'rng khoán duçrc chuyn nhugng theo các
quy djnh cUa pháp luat v chcrng khoán và thj trung chng khoán.
2. Ci phn chua disçYc thanh toán dÀy dO khOng duçrc chuyn nhuçng va huang các quyn lçri
lien quaii nhu quyn nhen ct tCrc, quyn nhn c phiu phát hành d tang vn c phAn tr ngun
vn chO sa hiu, quyn mua c phiu mài chào ban và các quyn lqi khác theo quy djnh cCia
pháp luat.
A. A A

Dieu 10. Thu hoi co phan
1. TruOiig hçp c dong khOng thanh toán dÀy dO va th'ing hn s tin phài trà d mua c phiu,
Hôi dng quân tn thông báo và có quyn yêu cÀu c dông do thanh toán s6 tin cOn li và chju
trách nhiêm tuong Ung vài tng mnh giá c phAn dã däng k mua di v01 nghia vii tài chinh
ci'ia Tng Cong ty phát sinh do vic khOng thanh toãn dÀy dO.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phái ghi rO th?yi hn thanh toán mOi (ti thiu là 07 ngày ké tO'
ngày gCri thông báo), dja dim thanh toán và thông báo phãi ghi rO tru&ng hçp không thanh
toán theo dOng yêu cÀu, s6 c phAn chisa thanh toán ht sê bj thu hi.
3. Hi ding quãn trj CO quyn thu hi các c phÀn chua thanh toán dÀy dO và dOng hn trong
trung hç'p cac yeu cÀu trong thông báo nêu trén khOng du'cic thrc hin.
4. C phÀn bj thu hi du'çic coi là các c phÀn du'çic quyn chào ban quy djnh ti khoãn 3 Diu
112 Luät Doanh nghiëp. Hôi dng quàn trj cO the trrc tiep hoc Oy quyen ban, tãi phân phôi
theo nhtng dieu kin va cách thCrc ma Hi deng quãn trj thAy là phO hçp.
5. C dOng nm git ce phÀn b thu hel phài tO bO tu each ce dOng dei vói nhO'ng ce phÀn do,
nhung vAn phãi chju trách nhiém tu'ong (mg vO'i t6ng mnh giá c6 phÀn dã dang k' mua del vO'i
nghTa vii tài chInh cCia Teng COng ty phát sinh vào thO'i diem thu hi theo quyet dlnh cOa Hi
deng quán tn ke ti ngày thu hel cho den ngày thçrc hin thanh toán. Hi dng quãn trj có toàn
quyen quyet djnh vic cu'O'ng ch thanh toán toàn b giá trj ce phieu vào th?yi diem thu hel.
6. Thông báo thu hi duc gcri den ngui nm giQ ce phÀn bj thu hi truâc thai diem thu hel.
Vic thu hei vAn có hiu lii'c ke ca trong truOng hp có sai sot hoc bAt cAn trong vic gui thông
báo.
V. C€ CAU TO CHXJC, QUAN TRI VA JUEM SOAT
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Biu 11. Cor cu t cht?c, quãn trl vã kim soát
Cc cu t chi'rc quán I, quán trj vã kim soát cUa Tng Cong ty bao grn:
1.Di hOi dcng cô dông.
2. Hi dng quán trj, Ban kim soát.
3. Tng Giãm dc.
vi.cO

BONG VA BiI HQI BONG cO BONG

Biu 12. Quyn cüa c dông
1. C dông ph thông có các quyn sau:
a) Tharn dir, phát biu trong cuc hçp Di hi ding c dông và thrc hin quyn biu quyt
trVc tip hoc thông qua nguii di din theo ày quyn hoc hinh thirc khác do Diu I Tang
Cong ty, pháp luat quy djnh. Mi c phn ph thông có mt phiu biu quy&;
b) Nh.n c tCrc vói m(rc theo quyt djnh cUa Dti hi dng c dông;
c) U'u tién mua c phn mOi tuung 1rng voi t I sâ hUu c ph.n ph6 thông cüa tüng c dông
trong Tng COng ty;
d) Ttr do chuyn nhtxcng c phAn cüa mInh cho ngui khác, trir tru'Ong hcp quy djnh ti khoàn
3 Diu 120, khoãn 1 Diu 127 Lut Doanh nghip và quy djnh khác cüa pháp Iugt có lien
quan;
e) Xem xét, tra ciru và trIch hic thông tin v ten và dja chi lien 1c trong danh sãch c dông cO
quyn biu quy&; yêu cu sña di thông tin khOng chInh xác càa mInh;
f) Xem xét, tra cCru, trIch lçic hoc sao chp Diu 1 Tng Cong ty, biên bàn hçp Di hi dng
c dOng và Nghi quyt Dti hi dng c dông;
g) Khi Tng Cong ty giãi the hoc phá san, dtrçc nhn mt phAn tài san cOn Ii thong àng vo,i
t' I sO hüu c phn tai Tng Cong ty;
h) Yêu cu Tng Cong ty mua Ii c phn trong các tru&ng hçp quy djnh tti Diu 132 Lu.t
Doanh nghip;
i) Dixçc di xfr binh ding. Mi ct phAn cCia càng mt loi du to cho c dông sr h1ru cac
quyn, nghTa vv và lçri ich ngang nhau. Trung hçp Tng COng ty có các 1oi c phn tm
dãi, cac quyn và nghTa vi g.n 1in vâi cac Ioi c phn i.ru di phãi di.rçrc Di hi dng c
dong thông qua và cong b6 d&y dà cho c dOng;
j) Duçc tip cn dÀy dü thông tin d!nh kS' và thông tin bAt thuOng do Tng Cong ty Cong b
theo quy djnh cüa pháp Iut;
k) Duçc bão v cac quyn, Içi Ich hçxp pháp cUa minh; d nghj dInh chi, hay bô nghj quy&,
quy& djnh càa Di hi dng c dOng, HOi dng quàn tr theo quy djnh càa Lu.t Doanh
nghip;
1) Các quyÀn khác theo quy djnh cüa phãp Iut và Diu I nay.
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2. C dông hoc nhóm c dông so' hfiu tr 5% tng s6 c phn ph thông tr& len Co các quyn
sau:
a) Yêu cu Hi dng quãn tn thc hin vic triu tQtp h9p Di hi dng c dông theo các quy
dnh ti khoãn 3 Diu 115 và Diu 140 Lu.t Doanh nghip;
b) Xem xét, tra cáu, trIch liic s6 biên bàn và ngh quyt, quy& djnh cüa Hi dng quãn trl, báo
cáo tài chInh ban niên va hang näm, báo cáo cUa Ban kim soát, hç'p dng, giao djch phái
thông qua Hi dng quàn trj và tài lieu khác, trx tài lieu lien quan dn bI mt thiwng mi, bI
mt kinh doanh cüa Tng Cong ty;
c) Yêu c&u Ban kim soát kim tra trng vn d ci th lien quan dn quãn li', diu hành hot
dng cUa Tng Cong ty khi xét thy can thi&. Yêu cu phãi b&ng van bàn và phãi bao gm
các ni dung sau day: h9, ten, dja chi lien lac, qu6c tjch, s gi&y t?Y pháp l' cüa Ca nhän di
vài c dông là cá nhán; ten, m s doanh nghip hotc s giay t pháp l' cOa t chrc, dja
chi trçi sâ chInh di vO'i c dông là t chirc; s6 lu'çrng c ph.n và thai dim däng k c phan
cüa tt'rng cèi dông, tng s c phan cüa Ca nhóm c dông Va t' l sâ hUu trong thng so ct
phAn cüa Tng Cong ty; v.n d can kim tra, mvc dIch kim tra;
d) Kin nghj van d di.ra vao chirong trinh h9p Di hi dng c dông. Kin nghi phâi bang van
bàn và di.rçc gi:ri dn Tng Cong ty cham nhAt là 03 ngày lam vic tru'àc ngày khai mac.
Kin nghj phâi ghi rO ten c dông, s krqng t1rng loi c phAn cUa c dông, van d kin
nghj du'a vao chu'o'ng trInh hçp;
e) Các quyên khác theo quy dnh cüa pháp lut và Diu l nay.
3. C dông hotc nhóm c dông sc hiiu t1r 10% tng s6 c phan pht thông trâ len có quyn d
cCr ngxii vào Hi dng quàn trj, Ban kim soát. Vic d cr ngixii vào Hi dng quán tn và Ban
kim soát thirc hiên nhu sau:
a) Các c dông ph thông hcp thành nhOm d d ci'r nguO'i vào Hi dng quàn trj và Ban kim
soát phãi thông báo v vic hp nhOm cho các c dông dr hçp bi& tnirO'c khi khai mc Di hi
dong c dông;
c
b) Can cir s lu'ng thành vien Hi dng quãn trj Va Ban kim soát, c dOng ho.c nhómDi
dông quy dlnh ti khoán nay dugc quyn d ccr mt hoc mt s nguO'i theo quyt djnh cUa
hi dng c dông lam üng ccr viên Hi dng quán tn, va Ban kim soát. Tru?ing hçrp s ing ct1
viên du'çic c dông hoc nhóm c dong d cr thap hon s rng cr viên ma hç duçc quyn d
theo quyt djnh cüa Di hi dng c dông thi s (mg ccr viên cOn 'ai do Hi dng quãn trj, Ban
kim soát va các c dông khác d ci'r theo qui dnh tai Diu 25 và Diu 37 Diu I nay.
Diêu 13. Nghia viii cüa c dông
C dông ph thông CO các nghia vçi sau:
mua.
1.Thanh toán dii và dung th?i hn s ct phan cam
2. KhOng duc rat vn dã gOp bang c6 phan ph thông ra khOi Tng Cong ty du'ói mi hinh
th(mc, trr tru'äng hap duc Tng Cong ty hoc ngu'Oi khác mua li c ph&n. Tru.rng hp có c
dông nut mt phan hoc toàn b vn c phan dã gOp trái vài quy dnh ti khoãn nay thi c dong
do và ngui cO li Ich lien quan trong T6ng Cong ty phâi cüng lien dói chlu trách nhim v các
Trang16
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khoân nçi và nghia vii tài san khác cüa Tng Cong ty trong phtrn vi giá trj c phAn d bi rut và
các thiêt hai xãy ra.
3. Tuân thu Diu I Tng Cong ty và Quy ch quàri I iii b ccia Tang Cong ty.
4. CMp hành Nghj quyt, quyt djnh cüa Di hi dng c dông, Hi dng quân trj.

5. Bão mat các thông tin duçc Tng Cong ty cung cp theo quy djnh ti Diu l Tng Cong ty
pháp luât; chi sü dvng thông tin dU'OC cung cp d thiic hin và bão v quyn và lci Ich hçp
pháp cüa mInh; nghiem cm phát tan hoc sao, gi:ri thông tin &rçYc Tng Cong ty cung cp cho
t ch(rc, Ca nhân khác.
va

6. Tham dir cuQc hp Dai hOi dng c dông
các hInh thCrc sau:

va

thirc hin quyn biu quyt/bAu cCr thông qua

a) Tham dr va biu quyt/bAu CU' trijc tip ti cuc hçp;

b) Uy quyn cho cá nhân, th chUc khác tham dr va biu quy&/bu c ti cuc hop;
c) Tham dr va biu quyt/bu ci thông qua hi nghj trrc tuyn, hO phiu din tcr ho.c hInh
thi'rc diên ti.r khác;
d) Giri phiu biu quyt/bu cir dn cuc hp thông qua thu, fax, thu din tr;
7. Chju trách nhim Ca nhân khi nhân danh Tng Cong ty duri mci hinh thcrc d thirc hin mQt
trong cac hành vi sau day:
a) Vi phm pháp Iut;
b) Tin hánh kinh doanh va các giao djch khác d tu 19'i hoc phiic vi lçii Ich cUa t chCrc, cá
nhân khác;
c) Thanh toán

cac

khoàn ng chua dn hn tru'O'c các rUi ro tài chInh di vâi Tng Cong ty.

8. Hoàn thành các nghTa vii khác theo quy djnh cia pháp lust hin hành.
Diu 14. Di hi dng c dông
1. Di hOi dng c dông gm tht cà ct dông CO quyn biu quy&, là co quan quyt dlnh cao
nhAt cua T6ng Cong ty. Dai hi dng ci dong hp thuO'ng nién mi näm mit thn và trong thOi
hn bn (04) tháng k tt ngày kt thuc närn tài chInh. Hi dng quán trj quyt djnh gia hn hp
Di hi dng c dong thithng nien trong tru?Yng hçp cAn thit, nhung khong qua 06 tháng k tr
ngày k& thUc näm tài chInh. Ngoài cuc hp thung niën, Di hOi dng c dông co th hp bt
thu&ng. Dja dim hp Dai hi dng c dOng dtrçc xãc djnh là noi chU t9a tham di,r hp và phài
a trên Ianh th Viêt Nam.
2. HOi dng quàn trj triu tp hp Dai hôi dng c dông thixng niên và 1a chçn dla dim ph
hQp. Di hi dng c dông thixng niën quyt djnh nhfl'ng vAn d theo quy dnh cUa phap lust
và Diu I Tng Cong ty, thông qua báo cáo tài chmnh näm duc kim toán. Tnth'ng hqp Báo
cáo kim toán báo cáo tài chInh näm cUa Tang Cong ty có các khoán ngoi trr tr9ng yéu,
kin kim toán trái ngtro'c hoäc tir chi, Tng Cong ty phái mOn dai din to ch(rc kiêm toán
du'ç'c chAp thun thirc hin kim toán báo cáo tài chmnh cUa Tng Cong ty dr hp Di hi dng
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c dOng tlurOng niën vã di din t chi'rc kim toán dirçc chp thun nêu trén có trách nhim
tham dtr hçp Dii hi ding c dOng thirO'ng niën cUa Tng Cong ty.
3. Hi dng quãn trj phài triu tp hçp Dai hQi dng c dOng bt thung trong các truäng hçp
sau:
a) Hi dng quãn trj xét tMy cn thi& vi 19'i Ich cCia T6ng Cong ty;
b) S luçng thành viên Hi dng quân trj, thành viên Ban kim soát can 1i it hon s ltrçing
thành viên ti thiu theo quy djnh cüa pháp 1ut; s luvng thành viên Hi dng quãn trj,
Kim soát viên giãm qua 1/3 so vOi quy djnh ti Diu I nay;
c) Theo yêu cu cia c dông hoc nhóm ct dông quy djnh ti khoàn 2 Diu 115 cia Lut
Doanh nghip; yêu cu triu t.p hçp Di hi ding c dông phãi dugc th hin bang van
bàn, trong dO nêu rO 1 do và mic dIch cuc hçp, có dO chU k cOa các c dông lien quan
hoc van bàn yêu c.0 diiçrc 1p thành nhiu bàn và tp h9p dO ch& k' cOa các c dông có
lien quan;
d) Theo yêu cAu cOa Ban kim soát;
e) Các tru&ng hçp khác theo quy djnh cUa phap luat và Diu l nay.
4. Triu tp h9p Di hi dng c dOng bAt thtthng
a) Hi dng quãn trj phãi triu tp hp Di hQi dng c dong trong thôi hin 60 ngày kA ti'r ngày
s thành vien Hi dng quàn tr, thành viên Ban Kirn soát con 1i nhu quy djnh ti diAm b
khoãn 3 Diu nay hoc nhan duçic yêu cAu ti dim c va dim d khoãn 3 Diu nay;
b) TruOng hçp Hi dng quàn trj khong triu tp hçp Dti hi dng c dong theo quy djnh tti
dim a khoãn 4 Diu nay thi trong thai hn 30 ngày tip theo, Ban kim scat thay th Hi
dng quãn trj triu tap h9p fi hi dng c dong theo quy djnh ti khoàn 3 Diu 140 Luat
Doanh nghip;
c) TruOng hçp Ban kim soát khong triu tp hçp Dai hi dng c dong theo quy dlnh ti dim
b khoàn 4 Diu nay thI c dông hoc nhOm c dong quy djnh ti dim c khoãn 3 Diu nay
CO quyn yëu cAu di din Tng Cong ty triu tp hçp Di hi dng c dong theo quy djnh
tti Luat Doanh nghip;
Trong truang hçip nay, c dong hoc nhOm c dong triu tp hçp Di hi dng c dong có
th d nghi Ca quan dàng k)7 kinh doanh giárn sat trinh tix, thO tvc triu tap, tin hành h9p Va
ra quy& dlnh cOa Di hi dng c dong. TAt cà chi phi cho vic triu tp và tin hành h9p
Di hi dng ci dong duç'c Tng Cong ty hoàn li. Chi phi nay không bao gm nhung chi
phi do c dong chi tiëu khi tham di.r cuc h9p fi hi dng c dông, k ca chi phi an a và di
1i.
d) ThU tuc d t chcrc h9p Di hi dng c dong theo quy djnh ti khoãn 5 Diu 140 Luat
Doanh nghip,
Diu 15. Quyn và nghia vy cüa Di hi dng c dông
1. Di hi dng c dông có quyn và nghTa vii sau:
a) Thông qua djnh huàng phát trin cUa Tng Cong ty;
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b) Quyt dnh 1041 c phAn vá tng s6 c phn cüa tUng Io4i dtrçc quyn chào ban; quyt djnh
mcrc c tcrc hang nrn cüa tirng 1041 c phn;
c) Bu, rnin nhim, bãi nhirn thânh viên HOI dng quán trj, thành viên Ban kim soát;
d) Quyt djnh du tu hoc ban s tài san cO giá trj ttr 35% tng giá trj tài san trO len thrc ghi
trong báo cáo tài chInh gn nht cUa T6ng Cong ty;
e) Quyt djnh süa di, b sung Diu I Tng Cong ty;
f) Thông qua báo cáo tái chInh hang nAm;
g) Quyt djnh mua 1ti tren 10% tng s c phn

cia

ban cüa mi 1041;

h) Xem xét, xir 1' vi ph4m cUa thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát gay
thit h41 cho Tng Cong ty Va c dOng Tng Cong ty;
i) Quyt cljnh t chi'rc 141, giãi th Tng Cong ty;
j)

Quy& djnh ngân sách hoc tng mirc thu lao, thuO'ng Va 1çi Ich khác cho Hi dng quán tn,
Ban kim soát;

k) Phê duyt, b sung, diu chinh Quy ch quãn trj nQi b; Quy ch hot dng Hi dng quãn
trj, Ban kirn soát;
1) Phê duyt danh sách Cong ty kim toán thxçic chap thu.n; quyt dlnh Cong ty kim toán
duçic chAp thun thrc hin kim tra h04t dng cüa Tng Cong ty, bai min kim toán viên
duçc chAp thun khi xét thy cAn thi&;
m) Quyn Va nghia vii khác theo quy djnh pháp lut.
2. D4i hi dng c dOng thão luan và thông qua các vAn d sau:
a) K ho4ch kinh doanh hang näm ci:ia Tng Cong ty;
b) Báo cáo tài chinh hang nám cia &rçc kim toán;
c) Báo cáo cüa Hi dng quãn trj v quãn trj và k& qua ho4t dng ciia T-1i dng quãn trj vã
trng thãnh viên HOi dng quãn tr;
d) Báo cáo cia Ban kim soát v kt qua kinh doanh cüa Tng Cong ty, k& qua h04t dng cia
Hi dng quãn trj, Tng Giám dc;
e) Bão cáo tir dánh giá k& qua ho4t dng cOa Ban kirn soát và thành viên Ban kim soát;
1) Mi.'rc c t(rc di vâi mi c6 phAn cüa tmg 1oi;
g) S 1ung thành viën HQi dng quãn trj, Ban kim soát;
h) BAu, min nhim, bAi nhim thành vien Hi dng quán trj, thành viên Ban kim soát;
i) Quy& djnh ngân sách hoc tng mUc th lao, thuàng Va igi Ich khác di
trl, Ban kim soát;
j)

vol

Hi dng quán

Phê duyt danh sách Cong ty kim toán dirge chAp thun; quyt dlnh Cong ty kiëm toán
duvc chAp thun thirc hin kim tra các h04t dng cüa Tang Cong ty khi xét thAy cAn thi&;

k) B sung và sCra di Diu 1 Tng Cong ty;
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I) Loi c phn và s Iu'Qng c phAn mó'i duçc phát hànli d61 vol rni 1oi c6 phn Va vic
chuyén nhuçing c phAn cUa thânh viên sang Ip trong vOng 03 nm dAu tiên k th ngáy
thành lap;
m) Chia, tách, hçp nht, sap nhap hoc chuyn di Tng Cong ty;
n) T chrc 1l va giãi th (thanh Is') T6ng Cong ty và chi djnh ngirYi thanh I;
o) Quy& dinh dAu tu hoc ban s tài san cO giá trj tü 35% tng giá trl tài san trO' len duç'c ghi
trong Báo cáo tài chinh gn nht cta Tng Cong ty;
p) Quyt djnh mua

lai

trên 10% tng s c phn

cia

bàn cUa mi 1oi;

q) Tng Cong ty k kt hçp dng, giao djch vO, i nhu'ng di tuçYng duçc quy djnh tti khoán I
Diu 167 Lut Doanh nghip vài giá trj bang hoc Ian ho'n 35% tang giá trj tài san ccia
Ting Cong ty duçic ghi trong báo cáo tài chmnh gn nht;
r) Chip thun cac giao dich quy djnh ti khoãn 4 Diu 293 Nghj djnh s 155/2020/ND-CP
ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa ChInh phü quy djnh chi ti& thi hành mt s diu cüa Lut
ChCrng khoán;
s) Phé duyt, b sung, diu chinh Quy ch ni bt v quàn tr Tng COng ty, Quy ch hot
dong Hi dng quãn trl, Quy ch hott dng Ban kim soát;
t) Các vn d khác theo quy djnh cüa pháp Iut Va Diu 1 nay.
3. Tt cà các nghj quyk va các vAn d ciA dLrçYc thra vào chuang trInh hçp phãi thrcic dira ra thào
1un và biu quyt tti cuc hçp Di hi dng c dông.
Diu 16.

Uy quyn tham dçr hQp Dii hi dông cô dông

1. C dong, ngu'Oi di din theo üy quyn cüa c dông là t cht'rc có th trirc tip tham dir hp
hoc uy quyn cho môt hoc mt s cá nhân, th chCrc khác dr h9p hoac dr hçp thông qua mOt
trong cac hInh th(rc quy djnh ti khoãn 3 Diu 144 Lust Doanh nghip.
2. Vic Ciy quyn cho cá nhân, th chóc dti din dir h9p Di hi dng c dông thea quy djnh ti
khoãn 1 Diu nay phái lap thành vAn bàn. VAn bàn üy quyn dtrçic 1p theo quy djnh cüa pháp
lut v dan sir và phãi nêu rö ten c dong üy quyn, ten cá nhãn, t chrc duçic ciy quyn, s
1ung c phAn duc iiy quyn, ni dung üy quyn, phm vi ày quyn, thii htn ày quyn, chtr
k' càa ben ày quyn va ben dugc ày quyn.
Ngu'äi du,çic ày quyn dtr h9p Di hi dng c dông phài np vAn bàn ày quyn khi dang k' dir
hop.
3. Phiu biu quy&IPhiu b&u cCr càa ngtxi duc ày quyn d h9p trong phrn vi duc ày
quyn vn CO hiu 1irc khi xây ra mt trong các tru'Ong hçp sau dày:
a) Ngix?i ày quyn ciA chét, bi han ch nAng he hành vi dan sir hoc bj mAt nAng Iirc hành vi
dan sir;
b) Ngu?i ày quyn ciA bUy bO vic chi d!nh ày quyn;
c) Ngi.rôi ày quyn ciA hUy bO thâm quyn cUa ngrO'i thirc hin vic ày quyên.
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Diu khoãn nay không áp di;ing trong tri..rOng hpp Tng Cong ty nhn thrçc thông báo v mt
trong các si;r kin trén trixàc gi khai mac cuc hp Dai hi dng c dông hoc truOc khi cuQc
h9p duçc trieu tp lal.
Diu 17. Thay di các quyn
1. Vj thay d6i hoc hay bô các quyn dc bit gn 1in vOl mOt loai c phn ixu dAi có hiu
Ii;rc khi du'çc c6 dông dal din t1i 65% tng s phiu biu quyt trO len ciia tt câ c6 dong d
hQp thông qua. Nghj quy& Dai hi dng c dông v ni dung lam thay di bt 1çi quyn Va
nghTa vi;i cia c dông sO httu c phn uu däi chi du,9'c thông qua nu du'çrc s c dông u'u dài
cüng ba1 di;r hçp sO' hu tr 75% tng s c phn uu di ba1 dO trO' len tan thành hoc du'c các
c dông uu dAi ci1ng !oai sO hüu tr 75% thng s c phn uu dài boai do trO len tan thành trong
tru'Ong hçip thông qua nghj quyt drOi hmnh thi.'rc !y ' kin bAng van bàn.
2. Vic t ch(rc cuc hçp cüa các c dông nAm gi& mt loai c phAn iru dai d thông qua vic
thay di quyn neu trên chi có giá trj khi có t61 thiu 02 c dông (hoc dai din theo i:iy quyn
cüa h) và nm gi ti thiu 1/3 giá trl mnh giá càa cac c phAn loai dO dâ phat hành. Tru'ông
hqp khong có dii s dai biu nhu neu trên thI cuc hçp duc t chirc Iai trong thai han 30 ngày
tip theo và nhU'ng ngu'i nm gifl' c phAn thuc ba1 dO (không phi;i thuc vào so 1u'9ng ngu'äi
và s c phAn) cO mt tri;rc tip hoc thông qua dal din theo Uy quyn du thrcic coi là dü s6
luçing dai biu yeu cu. Tal các cuQc h9p cüa c dông nAm gi c phAn u'u dài nêu tren, nhU'ng
ngu'i nAm giü' c phAn thuc boai dO cO mt tri;rc tip hoc qua ngu'ô'i dai din có th yéu ctu
bO phiu kin. Mi c phn cang loai Co quyn biu quyt ngang bAng nhau t?i các cuc hp nêu
trén.
3. Thu tVc tin hành các cuc hçp riêng bit nhu' v.y du'çic thçrc hin tucrng tv vOl cãc quy djnh
tai Diu 19, 20 và 21 Diu lê nay.
4. Trt'r khi các diu khoãn phãt hành c phAn quy djnh khãc, các quyn dc bit gAn lin vOi các
1°a c phn CO quyn iru däi di vo'i mt s ho.c tht ca các vn d lien quan dn vic phân
phé1 lo'i nhun hoc tài san cUa Tng Cong ty không bj thay di khi Tang Cong ty phát hành
them các c phAn cang ba1.
Diêu 18. Triu tp hçp, chtro'ng trInh hQp và thông báo môi hop Di hi dông ci
dông
1. Hti dng quàn trj triu tp hçp Dai hi dng c dông thuäng niên va btt thtxO'ng. Hi dng
quán trj triu tp h9p Dal hQi dng c dông bt thuing theo các trwrng hcp quy dlnh t?i khoàn
3 Diu 14 Diu 1 nay.
2. Ngirô'i triu tp hçp Dai hi dng c dông phái thi;rc hin các Cong vic sau dày:
a) Chun bi danh sách c dông dü diu kin tham gia và biu quyt/bAu cCr tai cuc hçp Dal
hi dng c dong. Danh sãch c dong có quyn di;r h9p Dai hi dng c dông dirc 1p
khong qua 10 ngày tru'âc ngày gcri thông báo mO'i hçp Dai hi dng c dông. Tng Cong ty
phài cong b thông tin v vic 1p danh sách c dông CO quyn tham dr h9p Dai hOi dng
c dong tM thiu 20 ngày truO'c ngày däng k cui cüng;
b) Chun bj chu'o'ng trInh, ni dung dai hi;
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c) Chun bj tãi 1iu cho di hi;
d) Dr thão nghj quy& Di hQi dng c dông theo ni dung dir kin ca cuc hçp;
e) Xác djnh thôi gian vã dla dim t chüc di hi;
f) Thông báo và gcri thông báo h9p Di hi dng c dong cho tht cá cac c dong Co quyn dir
hop;
g) Các cong vic khác phic vu di hi.
3. Thông báo môi hçp Di hOi dng c dOng duçc gCri cho tht ca các c dông bang phuung thcrc
d bão dam dn duct dja chi lien lc cüa c dông, dng thai cong b trên trang thông tin din
tü cUa Tng Cong ty vã Uy ban Chirng khoán Nhà nixc, S giao djch chü'ng khoán nai c
phiu cüa Tng Cong ty dãng k giao djch. Ngui triu tp hp Di hOi dng c dOng phài gcri
thông báo m&i hp dn tht ca các ci dOng trong Danh sách c dOng CO quyn dr hcp ch.m nht
21 ngày tru'ic ngày khai mc cuOc hp (tInh ti'r ngày ma thông báo thrçc giri hoc chuyn di
mOt cách hgp l), Chuong trmnh hçp Di hOi dng c dông, cãc tài 1iu lien quan dn các vn d
së di.rçic biu quyt tai di hOi dixçic gri cho cac c dông hoc/và dang trên trang thông tin din
tCr cCia Tng Cong ty. Trong truang hp tài lieu khOng duc gri kern thông báo hçp Di hii
dng c dông, thông báo môi hp phai nëu rO du6ng dn dn toãn bO tài lieu hp dê cac
dông cO th tip can, bao gm:
a) Chuong trInh hop, cac tài

lieu

sCr dung trong cuOc hop;

b) Danh sách và thông tin chi tit c'ia cac 'rng viên trong truang hçip bu thành viën HOi dng
quãn trj, thành viên Ban kim soát;
c) Phiu biu quy&/bAu cCr;
d) Dtr thão ngh quyt déii vci tang vn d trong chiicing trinh hop.
4. C dOng ho.c nhOm c dông theo quy djnh ti khoãn 2 Diu 12 Diu 1 nay cO quyn kin
nghj vn d dua vào chuong trInh hçp Dai hOi dng c dOng. Kin nghj phãi b&ng van bàn và
phài duct gUi dn Tng Cong ty chm nht 05 ngãy lam vic truàc ngày khai mc cuOc hop.
Kin nghj phãi ghi rO ten c dOng, s luqng tang 1oi c phan cCia c dOng, dja chi lien lc,
quc tjch, s The can cuO'c Cong dan, Giy chirng minh nhân dan, HO chiu hoc chang thirc cá
nhân hcp pháp khác di vài c dông là Ca nhân; ten, mA s doanh nghip hoc s quyt djnh
thAnh lap, dia chi trii s& chInh di vOi c dOng là t chirc; s krcng và loi c phAn c6 dOng do
nrn giu, va vAn d kin nghj dua vAo chuong trinh hop.
5. NgwM triu tp hp Di hOi dng c dOng CO quyn ttr ch&i kin nghj quy djnh ti khoàn 4
Diu nAy nu thuOc mOt trong các truOng hqp sau:
a) Kin nghj dtrçrc gal dn khOng dUng quy djnh ti khoãn 4 Diu nay;
b) Vào thai dirn kin nghj, c dOng hoc nhóm c dOng khOng nAm glU dU ta 5% c phn ph
thông tra len theo quy djnh tai khoãn 2 Diu 12 Diu l nay;
c) VAn d kin nghi không thuOc pham vi thAm quyn quyt djnh cUa Dai hOi dng c dOng;
d) Các truang hçip khác theo quy djnh cUa pháp lust vA Diu 1 nAy.
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6. Ngui triu tp h9p Dii hi dng c dâng phãi chap nhn và dua kin nghj quy djnh tti
khoãn 4 Diu nay vào dr kin chirong trinh va ni dung cuc h9p, trir tru&ng hçip quy djnh tal
khoãn 5 Diu nay; kin nghj dirc chInh thirc b sung vão chtrng trInh vã ni dung cuc h9p
nu di.rçvc Dii hi dng cë dông chip thun.
Diêu 19. Các diu kiin tin hãnh h9p Di hi dung c dông
1. Cuc h9p fti hi dung c dông du'çrc tin hành klii có s6 c dông dir hçp di din trên 50%
tng s phiu biu quyt.
2. Tn.ring hçrp cuQc hpp IAn thi'r nhAt khong dü diu kin tin hãnh theo quy djnh ti khoãn I
Diu nay thi thông báo mO1 h9p lAn thcr hai duc gui trong thOi hin 30 ngày, k tir ngày dir
djnh hçp lAn th(r nhAt, Cuc h9p Dii hi dung c dông lAn thcr hal dirçrc tin hânh khi CO SO C
dông dr hpp di din tir 33% tng s phiu biu quy& tr len.
3. TnrOng hçcp cuc h9p lAn thr hal khong dü diAu kin tin hânh theo quy djnh ti khoán 2
Diu nay thI thông báo mo'i hp lAn thcr ba phãi duc gi trong thai hn 30 ngày k tü ngày d
djnh hçp lAn thir hal. Cuc hçp Di hi dung cu cong IAn thr ba duc tin hành không phii
thutc vào tng s phiu biu quyt cüa các c cong dçr h9p.
Diu 20. Th thü'c tiên hành h9p vä biu quyh ti cuc hQp Di hi &ng c dông
1. Truàc khi khai mc cuc h9p, Tng Cong ty phãi tin hành thU tVc clang k c cong và phãi
thirc hin vic clang k cho dn khi cac c dông cO quyAn dix h9p có mt clang k h& theo trinh
ti.r sau:
a) Khi tin hành clang k c cong. Ttng COng ty cp cho tirng c cong hoac di din theo uy
quyn CO quyn biu quyt mt the biu quyt/phiu biu quyt/phiu bAu cCr, trën dO ghi s6
clang k, h va ten cUa c dông, h9 và ten di din theo Uy quyn và s phiu biu quy&/phi&i
bAu cl:r cUa c cong dO. Di hi dung c dông thào lun và biu quyt theo trng vAn cA trong
ni dung chiroiig trInh. Vic biu quy& dirge tin hành bang biu quy& tan thành, không tan
thành va không cO kin. K& qua kim phiu dirge ChU t9al Ban kim phiAu cOng b ngay
tru6c khi b mc cuc h9p. Dai hi bAu nhng nguii chlu trách nhim kim phiu hoc giám
sat kim phiu theo cA nghj cUa Chi t9a. S thành viên cUa ban kim phiu do Dai hi cung c
dông quyt djnh can cr d nghj cUa Chc t9a cuc hop;
b) C dOng, ngtrM di din theo Uy quyn cUa c cong là t chirc hoc ngiri dirge Uy quyn
dn sau khi cuQc hp d khai mc cO quyn clang k ngay và sau do cO quyAn tham gia và biu
quyt/bAu cCr ttl di hOi ngay sau khi clang k. ChU t9a khOng CO trách nhim drng di hi cl
cho c dOng dn muQn clang k va hiu lirc cUa nhüng ni dung ca dirge biu quyét/bAu oCr
triràc dO khong thay cM.
2. Viêc bAu chU toa, thir k và Ban kim phiu du'çic quy djnh nhu sau:
a) ChU tjch HOi dung quãn tn lam chU tça hoac Uy quyn cho thành viên Hi dung quãn trl
khác lam chU toa cuôc hop Dai hôi dung c dông do HOi dung quàn trj triu tip. Trumg hcrp
ChCI tich vng mt hoc tm thOi mAt khà nang lam vic thI cae thành viên Hi dung quan trj
cOn lai bAu mOt nguO'i trong s6 hç lam ehU t9a cuc hçp theo nguyen thc da s. Tru'Ong hgp
khOng bAu dirge nguäi lam chU toa, TruCrng Ban kim soát diu hành d Di hi dung c dOng
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bu chü t9a cuc h9p trong s nhithg nguO'i dir hop và nguOl CO phiu b.0 cao nhAt lam chü tça
cuOc hop;
b) Tth tru&ng hçip quy djnh ti dirn a khoân nay, ngu'ài k ten triu tp hçp Di hi dng c
dong diu hành d fi hi dng c dong bu chU t9a cuc h9p và nguM CO s phiu bu cao
nhAt lam chü tQa cuc hop;
c) ChU tça ci.'r mQt hoc mt s ngtrO'i lam thu k cuc h9p;
d) Di hi dng c dông bAu mt hoc mt s nguôi vão ban kim phiu theo d ngh cia chi
tça cuc hçp.
3. Chuong trInh va ni dung cuc h9p phài duçic Dui hQi dng c dong thông qua trong phiên
khai mac. Chtrong trInh phãi xac djnh rO vã chi tit thii gian di vOi thng vn d trong ni
dung chuang trInh h9p.
4. ChU tça di hi cO quyn thirc hin các bin pháp en thit và hçp 1 d diu hãnh cuQc h9p
Di hi dng c dông môt cách có trât tu, dáng theo chuong trInh dâ dugc thông qua và phán
ánh duçc mong mun cUa da s nguOi dir h9p.
a) B trI ch ngi ti dja dirn h9p Di hi dng c dông;
b) Bâo dam an toàn cho mi nguOi CO mt ti cãc dja dirn hçp;
c) Tao diu kiên cho c dông tham dtj (hoc tip tiic tham dir) di hOi. Nguôi triu tp h9p Dal
hi dng c dông cO toàn quyn thay di nhUng bin pháp nêu trén va ap dung tAt cã các bin
pháp cAn thit. Các bin pháp áp dçing cO th Ia cAp giAy vâo cira hoc scr ding nhung hthh thi.rc
Iua chon khác.

5. Dti hi dng c dông thao lun Va biu quy& theo trng vAn d trong nOi dung chung trInh.
Viêc biu quyt duçc tin hành bang biu quyt tan thãnh, khong tan thành vã không cO ' kin.
K& qua kim phiu du,çc chü tQa cong b ngay truàc khi b mac cuc hçp.
6. C dong hoc nguôi duçic üy quyn dir h9p dn sau khi cuc hpp dä khai mac van dirçc
dang k vã cO quyn tham gia biu quyt ngay sau khi däng k; trong trung hqp nay, hiu Iirc
cOa nhung ni dung d &rçlc biu quyt truàc dO không thay di.
7. Nguii triu tp hçp hoc chü ta cuOc hçp Ei hi dng c dong cO quyn sau day:
a) Yêu cAu tAt ca ngu&i dir h9p chju sir kim tra hoc cãc bin pháp an ninh hcp pháp, hçip l'
khác;
b) Yéu cAu cor quan có thAm quyn duy tn trot ttr cuc hçp; tr11c xuAt nhtrng ngtrxi khOng tuân
gay r6i trt tir, ngän can tin trin bInh thuOng cüa cuc
thu quyn diu hành cüa chU toa, c
hop hoäc không tuân thu các yéu cAu v kim tra an ninh ra khOi cuc hp Dai hi dng Co
dOng.
8. Chü tça cO quyn hoän cuc hp Dal hi dng c dông dã cO dO s ngui dàng k dir hçp t6i
da khong qua 03 ngãy lam vic k tir ngay cuc hgp dir djnh khai mac va chi duc hoân cuc
h9p hoc thay di dja dim h9p trong truOiig h9p sau day:
a) Dja dim hçp không cO dO ch ngii thuan tin cho tAt cã ngui dir hçp;
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b) Phu'o'ng tin thông tin ti dla dim hp không bão darn cho c dông dv hçp tham gia, thão
lun và biu quyét;
c) CO ngui di h9p can trO, gay ri trât tr, cO nguy co' lam clio cuc h9p không duç'c tin hãnh
mt each cong bang và hcip pháp.
9. Tnrng h9p chü t9a hon ho.c ttm d&ng h9p Di hOi dng c dOng trái vài quy djnh ti
khoãn 6 8 Diu nay, Di hi dng c dOng b.0 mt ngi.rOi khãc trong st nhttng ngui dir h9p
d thay th chü t9a diu hành cuc h9p cho dii 1ic k& th(ic; tt cá ngh quyt du'çie thông qua
tai cuc h9p do du cO hiu 1rc thi hành.
10. Tnrông hgp Tng Cong ty áp dung cong ngh hin dai d t ch(rc fi hi dng c dOng
thông qua hçp trirc tuyn, Tang Cong ty cO trách nhim darn bâo d c dong tham dir, biu
quyt bang hInh thi'rc bO phiu din tfr hoc hInh thi'rc din tcr khác theo quy dnh tai Diu 144
Lust Doanh nghip và khoãn 3 Diu 273 Nghj djnh s 155/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020
cüa ChInh pht quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Cht'rng khoán.
Diu 21. Diu kin d Nghj quyt cüa Di hi ding c dông dtrqc thông qua
1. Nghj quyt v ni dung sau day duçc thông qua nu duc s c dông dai din tir 65% tng
s phiu biu quyt trâ len cüa tht cã c dông dv h9p tan thành, trfr trtxng h9p quy djnh tai các
khoãn 3, 4 và 6 Diu 148 L4t Doanh nghip:
a) Loai cèi phan và tng s6 c phAn cOa t1rng Ioai;
b) Thay di ngành, ngh và lTnh virc kinh doanh;
c) Thay di cc cu th chc quãn l' Tng Cong ty;
d) Dr an d.0 ti.r hoc ban tài san có giã trj tir 35% tng giá trj tài san tr len duqc ghi trong
báo cáo tài chInh gn nht cüa Tng Cong ty, trir tnrô'ng hqp Diu l Tng Cong ty quy
djnh t' l hoc giá trj khác;
e) T chcrc lai, giài th Tng Cong ty;
Gia han hoat dng Tng Cong ty;
2. Các nghj quyt du9'c thông qua khi dtrçcc s c dOng sO' hUu trên 50% tang s phiu biu
quyt cUa ttt Ca c dong dir hp tan thành, trr trung hçp quy djnh tal cac khoàn I Diu nay và
khoãn 3, 4 và 6 Diu 148 Lust Doanh nghip.
Luu ,2, Trtxäng hp bu thành viên Hi dng quãn trj và Ban Kim soát, nu s (mg vién nhô
han hotc bang s thành viên Hi dng quân trj/Ban Kim soát cn bAu thi vic bau thành vién
Hi dng quàn tn/Ban Kim soát cO th dtxçc thrc hin theo phuung th&c bu dn phiu nhu
trën hoc thrc hin theo phuD'ng thrc biu quy& (tan thành, không tan thành, khOng có kin).
T 1 biu quy& thông qua theo phu'ang th(mc biu quyt duc thc hin theo Khoãn 2 Diu 21
Diu 1 Tng Cong ty.
3. Các Nghj quy& Dai hôi dng c dOng dtrc thông qua bang 100% tng s c phan cO quyn
biu quyt là hçp pháp va cO hiu lçme ngay ca khi trmnh tsr, thu tvc triu tp h9p và thong qua
ngh quyt dO vi phrn quy djnh cOa Lut Doanh nghip và Diu 1 Tng COng ty.
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Diêu 22. Thm quyn và th thü'c 1y 9 kin c dông bang van bàn d thông qua
Nghi quyt cüa Di hi &ing c dông
Thtrn quyn va th thrc 1y 9 kin c dông bang vAn bàn d thông qua Nghj quyt ccia Di hi
dng c dOng duçc thçrc hin theo quy djnh sau dày:
1. Hi dng quàn trj có quyn Iy 9 kin c dong b&ng vAn bàn d thông qua nghj quyt cüa
Di hi dng c dông v các vAn d sau:
a) SUa dM, b sung các ni dung cia Diu l Tng Cong ty;
b) Phê duyt, bc sung, diu chinh Quy ch ni bQ v quán trj Tng COng ty, Quy ch hot
dng Hi dng quãn trj, Quy ch hot dcng Ban kim soát;
c) Dnh huàng phAt trin Tng Cong ty;
d) Loi c phAn và t&ng s c phAn cCia tfrng 1oi;
e) BAu, min nhim, bAi nhim thành viên Hi dng quân trj và Ban kim soát;
f) Dir an dAu Ui hoäc bàn s tAi san có giá tr bang hoc iOn han 35% tang giá trj tài san duc
ghi trong báo cáo tài chInh gAn nhAt cUa Tang Cong ty;
g) Thông qua báo cáo tái chInh hang nAm
h) T cht'rc 1i, giái th Tng Cong ty.
i) Thay di ngành, ngh vâ lTnh virc kinh doanh;
j)

Thay di ca cAu t chrc quàn 19 Tng Cong ty;

k) Các vAn d khác khi Hti dng quãn trj xét thAy cn thit vi 191 Ich cOa Tng Cong ty.
2. Hôi dng quãn trj phài chuAn bj phiu lAy 9 kin, dir thào ngh quyt Di hi dng cô dong,
cac tãi lieu giái trInh dir thão nghj quyt va gCri dn tAt cà c dông CO quyn biu quy& chm
nhAt JO ngày truàc thOi hn phãi gCri ii phiu lAy 9 kiAn. Yêu cAu và cách thcrc gcri phiu lAy 9
kin vã tài lieu kern theo duçc thirc hin thea quy djnh tai khoãn 3 Diu 18 Diu 1 nay.
3. Phiu lAy 9 kin phãi cO các ni dung chü yu sau day:
a) Ten, dja chi try th chInh, mA s doanh nghip;
b) Myc dfch lAy 9 kin;
c) H9, ten, dja chi lien lc, quc tjch, s giAy t pháp 19 cüa Ca nhân di vOi c dOng là ca
nhân; ten, mA s6 doanh nghip hoc s giAy tä pháp 19 cOa t chc, dla chi trii s chInh di
vo1 c dông là t chO'c hoc h9, ten, dla chi lien lc, quc tich, s giAy t pháp 19 cCia Ca
nhân dM vo.i dal diên cüa c dong là t chrc; s luqng c phAn cüa tüng 1oi Va SO phiêu
biu quyAt cCa c dOng;
d) VAn d cAn lAy 9 kin d thông qua quyt dinh;
e) Phuang an biAu quyAt baa gm tan thành, không tan thành và khOng cO 9 kin di vi tirng
vAn d lAy 9 kin;
f) Thai hn phài gCri v Tng Cong ty phiu lAy 9 kin dA duçc trã Ru;
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g) Hç, ten, ehU k9 cUa Chii tjch Hi dng quãn tr.
4. C dông Co th gcri phiu lAy 9 kin d trá Ru dn Tng Cong ty bang hlnh thi'rc gcri thu, fax
hotc thu din tCr theo quy djnh sau day:
a) TruOng hçxp gCri thu, phiu lAy 9 kin d du9'c trã lOi phãi cO ch k9 cQa c dông là cá nhân,
cüa nguôi di din theo ciy quyn hoc nguäi di din theo pháp Iut cUa c dông là tèi chrc.
Phiu lAy 9 kin gri v Tng Cong ty phài duçuc dirng trong phong bI dan kin và không ai ducuc
quyn ma truàc khi kim phiu;
b) Tru'&ng hçup gi:ri fax hoc thu din tcr, phiAu lAy 9 kin gcri v Tng Cong ty phãi du'çc giU bI
m.t dn thOi dim kim phiu;
c) Các phiAu lAy 9 kin gcri v Tng Cong ty sau thôi hn dâ xac dlnh ti ni dung phiu lAy 9
kin hoäc dä bi mô trong trung hp gi:ri thu và b tit I trong trung hqp g1i fax, thu din tir
là không hçip l. Phiu lAy 9 kin khong du?c gcri v duc coi là phiAu không tham gia biu
quyêt.
5. Hi dng quàn trj kim phiu va Ip biên bàn kim phiu duOi sr chUng kin cüa Ban kiêm
soát hoc cüa c dông khong nm gi& chic v quàn 19 Tng Cong ty. Biên bàn kim phiu
phài Co các ni dung chü yu sau day:
a) Ten, dja chi tri sâ chinh, ma s doanh nghip;
b) Mc dIch Va cac vAn d cAn lAy 9 kin dA thông qua nghj quyt;
c) S c dong vài thng s6 phiu biu quyk'bAu ci'r da tham gia biu quyt/bAu cr, trong do
phân bit s6 phiu biu quy&/bAu ccr hçip l và s biu quytIbAu ccr không hçup i va
phuong thrc gCri phiu biu quy&/bAu cu, kern theo phii liic danh sách c dong tham gia
biu quyt/bAu cCr;
d) T6ng s phiu tan thành, không tan thành và khong CO 9 kin d6i vâi tirng vAn d, tang s6
phiAu bAu cCr tirng irng viên (nu cO);
e) VAn d da duçc thông qua và t9 l biu quyt thông qua tuang ü'ng;
f) HQ, ten, chU k9 cUa Chii tjch HOi dng quàn trj, nguii kim phiu và nguii giám sat kim
phiu.
Các thành viën Hi dng quãn trj, nguui kim phiu và nguui giám sat kim phiu phài lien dói
chu trách nhim v tInh trung thrc, chinh xác cUa biên bàn kim phiu; lien dâi chju trách
nhiêm v các thit hi phát sinh tr cac quy& dnh duçuc thông qua do kim phiu khong trung
thirc, không chInh xác.
6. Biên bàn kim phiu và nghj quyt phài dirçic gUi dn các c dOng trong thai hn 15 ngày, kA
tr ngày kt th(ic kim phiu. Vic gcri biên bàn kim phiu và nghj quyt có th thay th bang
vic dang tài trên trang thông tin din tcr cUa Tng Cong ty trong thai hn 24 gia, k t1x thai
dim kt thUc kim phi&i.
7. PhiAu lAy 9 kiAn d duqe trà Iai, bién bàn kim phiu, nghj quyAt d dugc thông qua và tài
lieu cO lien quan gui kern theo phiu lAy 9 kiAn du phài duc luu gi ti try sa chInh cUa Tong
Cong ty.
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8. Nghj quyt dLrçvc thông qua theo hmnh thCrc lAy ' kin c dông bang vn ban nu dLrçYc so cô
dong so, htu trën 50% tng s6 phiu biu quyt ccia tAt Ca c dong có quyn biu quyt tan
thành vâ CO giá trj nhu nghj quyt du9'C thông qua t?i cuOc hQp Dai hi dng Co ctông.

Diu 23. Nghj quyt, Biên ban hQp Di hi dng cô dông
1. Cuôc hop Dai hôi dng c dông phãi &rçYc ghi biên bàn và CO th ghi am hoc ghi Va 11.ru gi&
duO'i hinh tht'rc din tCr khác. Biën bàn phái 1p bang ting Vit, cO th 1.p them bAng ting
nucngoaivacOcácnidungchuyusauday:
a) Ten, dia chi tru si chinh, ma s6 doanh nghip;
b) Thai gian và dja dim hçp Di hQi dng c dong;
c) Chuoiig trinh hçp va ni dung cuc hçp;
d) HQ, ten chU tQa và thu ks';
e) TOm tAt din bin cuc h9p và cac kin phát biu ti cuc h9p Di hi dng c dong v
t&ng vAn d trong chung trinh hop;

f) S6 c dông và tng s6 phiu biu quy& cUa các c dông dir hop, phii liic danh sách däng
k c dông, dti din c dông dir hçp vOi s c phAn Va s phiu bu tuong irng;
g) Tng s phiu biu quy& d6i vol trng vAn d biu quyt, trong dO ghi rO phung thcrc biu
quyt, tang s phiu hçip l, khong hgp L, tan thành, khong tan thành và khOng CO ' kin;
t5' 1 ttrong rng trên tang s phiu biu quyt cCa c dông dir hçp;
h) Tóng hçip s phiu bAu cCr trng (mg vién (nu cO);
I) Các vAn d dä duçcc thông qua và t' 1 phiu biu quy& thông qua tuung (mg;
j) Ho, ten va chtt k cüa chü toa va thu k. Trung hçmp chü tça, thu k tr chOi k biên bàn
h9p thi biên bàn nay cO hiu !irc nu duc tAt ca thành viên khác cüa HGi dng quân trj
tham d hçp k vã CO dAy dci ni dung theo quy djnh ti khoãn nay. Biên bàn hQp ghi rö
vic chU ta, thu ky' t1r chi k' biên bàn h9p.
2. Biën bàn h9p Di hci dng c dông phài dugc l.p xong và thông qua trirOc khi két thOc cuc
hop. Chü toa va thu k' cuôc hçp hoc nguô'i khác k ten trong biên bàn h9p phài lien dO chju
trách nhim v tmnh trung thirc, chmnh xác cüa ni dung biën ban.
3. Biên bàn duc ip bang ting Vit va ting nuâc ngoài du cO hiu lirc pháp I' nhu nhau.
Tru'ng hop có six khác nhau v nôi dung gita biên bàn bAng ting Vit và bAng ting nuàc
ngoài thI ni dung trong biên bàn bang ting Vit duç'c áp ding.
4. Nghj quyt, Biên bàn hçp Dai hi dng c dOng, phçi 1c danh sách c dOng dang k' dtr hop,
van bàn Uy quyn tham dr hçp, tAt cà các tài lieu dInh kern Biën ban (nu cO) và tài lieu có lien
quan kern theo thông báo mii hçp phài 1uu giU ti trii sä chInh cüa Tng Cong ty.
Nghj quyt, Biên bàn h9p Di hi dng c dông và tài lieu kern theo phài dugc cong b6 thông
tin theo quy djnh pháp Iut v cOng b thông tin trên thj trumng ch(ing khoán.

Diu 24. Yêu cAu hüy bO Nghj quyt cüa Di hii dông Co doug
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Trong thai hn 90 ngày k tr ngày nhn duc ngh quy& hoc biên bàn h9p Di hi dông c
dông hoc bién bàn kt qua kim phiu 1.y kin Dii hi dng c dông, c dông hoc nhOrn
c dông quy djnh ti khoãn 2 Diu 11 5 Lust Doanh nghip có quyn yëu cu TOa an hoc
Trng tài xem xét, hüy bô nghj quyt hoc imt phn ni dung ngh quyt Di hi dng c6 dong
trong các tnx?ng hçip sau day:
1. Trinh tir, thU tVc triu tp h9p và ra quy& djnh cUa Di hOi dng ci dông vi phtm nghiem
trQng quy djnh cCia Luat Doanh nghip Va Diu 1 Tng Cong ty, tth trirông hqp quy djnh ti
khoân 3 Diu 21 Diu lé nay.
2. NQi dung ngh quy& vi phm pháp 1ut hoc Diu I nay.
VII. Hi ding quãn trl
Diu 25. Ing cfr, d cfr thành viên Hi dông quãn trj
1. TrtrOiig hçip d xác djnh dU9'c irng cCr viën Hi dng quãn tr, Tng Cong ty phai cong b6
thông tin lien quan dn các Crng cCr viên tM thiu 10 ngày trtrâc ngáy khai mc hp Di hi
dng c dong trên trang thông tin din tr cUa Tng Cong ty d c dông có th tim hiu v các
Crng cCr viên nay truOc khi bO phiu. Ung cCr viên Hi dng quàn trj phài có cam kt bang van
bàn v tInh trung thirc, chInh xác cUa các thông tin cá nhãn duçc cong b và phãi cam k& thirc
hin nhim vii mt cách trung thçrc, cn trpng và vi lçii Ich cao nh& cUa Tng Cong ty nêu dtrçc
bu lam thãnh viOn Hi dng quãn trj. Thông tin lien quan dn i'rng c& viên Hi dng quàn trj
duçc cong b bao gôm:
a) Hç ten, ngày, thang, nAm sinh;
b) TrInh d chuyên môn;
c) Qua trinh Cong tác;
d) Các ch(rc danh quãn 1,2 khác (bao gm cà chU'c danh Hi dng quàn tn cUa Cong ty khác);
e) Lai Ich cO lien quan tài Tng Cong ty và các ben cO lien quan cUa Tng Cong ty;
f) Cãc thông tin khác theo qui djnh cUa phãp Iut (nu có);
Tng Cong ty phãi cO trách nhim cOng b thông tin v các Tng Cong ty ma t'rng cr viên dang
nam giU chcrc vçi thành viên Hi dng quãn trj, các chcrc danh quãn l' khác và cáo Igi Ich có
lien quan tài Tng Cong ty cUa Ung ccr viên Hi dng quãn trl (nu cO).
2. C dOng hoäc nhOm c dOng so, hU'u tr 10% tng s c phân ph thông trO len có quyên dê
oCr Crng Cu' Viéfl Hi dng quân trj theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip và Diu l Ttng Cong
ty. C dông hoc nhóm c dOng nm giü tCr mu?i phan tram (10%) dn hai miicii phan tram
(20%) thI di.rçic d cCr mOt (01) thành viên; tir trén hai mu'o'i phan tram (20%) dn bn mu'cii
phan tram (40%) thI du'çc quyn d cCr hal (02) thành viën; tU' trën b6n mu'cii phAn tram (40%)
dn sáu muo'i phan tram (60%) thi du'c d cCr ba (03) thành viên; tr trên sãu mri ph&n tram
(60%) dn tam mimi phan tram (80%) thi di.rqc d ocr bn (04) thành viên; và nu Ian hon tam
mu'o'i phan tram (80%) thI dtrçvc d cCi' nàm (05) thành viên.
3. Tru'ing hçp s lu'ang crng oCr viên Hi dng quàn trj thông qua dë ocr và U'ng cCr theo quy
djnh ti khoàn 5 Diu 115 Lust Doanh nghip van khOng dU s6 lu'gng can thi&, Hi dng quàn
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trj throng nhim d cCr them rng ccr viên theo quy djnh ti Diu l Tng Cong ty, Quy ch ni
b v quán trj Tng Cong ty và Quy ch hot dQng cüa Hi dng quàn trj. Vice Hi dng quãn
trj throng nhiêm d cCr them (mg ci:r viên phãi thxçc cong b rO rang tru'âc khi Di hOi dng c
dông biu quyt bAu thành viên Hi dng quãn trj theo quy djnh cüa pháp lust.
4. Truong hçp s lucrng (mg cCr viên do HQi dng quãn trj duung nhiem d cCr them theo khoãn
3 Diu nay vn khong dü s luqng cAn thit, Hi dng quàn trj t ch(mc cho cac c dông khác d
c(m theo quy djnh ti Diu l Tng Cong ty, Quy ch ni b v quãn trj Tng Cong ty Va Quy
ch hot dng cUa Hi dng quãn trj. Vic Hi dng quãn trj duung nhim t chU'c cho các
dong khác d cCr them (mg cCr vien phài du'çic cong b rO rang truO'c khi Di hi dng c dông
biu quyt bAu thành viên HOi d4ng quàn trj theo quy djnh cüa pháp lust.
5. Thành vien Hi dng quãn trj phai dáp (mg các tieu chuAn và diu kiin theo quy djnh ti
khoán 1, khoàn 2 Diêu 155 Lut doanh nghip và Diêu l nay.
A

Dieu 26. Thanh phan va nhicm ky cua thanh vien Hçi dong quan tr

.

1. S6 luçmng thãnh viên Hi dng quãn trj là 05 ngu'Oi.
2. Nhim k' cüa thành vien Hi dng quàn trj không qua 05 näm và cO th duc bAu li vi so
nhiêm kS' không hn ch& Tru'ng hçxp tAt cã thânh viên Hi dng quãn trj cüng kt thüc nhim
kS' thI cac thành vien dO tip tiic là thành viên Hi dng quàn trj cho dn khi cO thành viên mOi
duçic bAu thay th va tip quãn cong vic.
3. Ca cAu thãnh viên Hi dng quãn trj nht.r sau:
Ca cAu Hi dng quán trl cüa TOng Cong ty phãi dam bào tOi thiu 1/3 tOng sO thành viën Hi
dOng quàn trj là thành vien khOng diu hành. TOng Cong ty hn ch tOi da thành viên Hi dOng
quán trj kiêm nhim ch(rc danh diu hành cüa TOng Cong ty d dam bào tInh dc 1p cüa Hi
dOng quãn trj.
4. Thanh vién Hôi dOng quàn trj khOng cOn tix cách thành viên HOI dOng quân tn trong trumg
hçip bj Dai hôi ding cO dông min nhiëm, bi nhiëm, thay th theo quy djnh tai Diu 160 Lust
Doanh nghip.
5. Vic bO nhim thành viên Hi dOng quàn trj phái duçc cong bO thông tin theo quy djnh phap
lut v cOng bO thông tin trên thj trung ch(mng khoán.
6. Thành vien Hi dOng quãn trj khOng nhAt thit phãi là cO dOng cüa TOng Cong ty.

Diu 27. Quyn lin và nghia vti cüa Hi &Ing quãn trj
1. Hi dng quàn trj là ccx quan quãn l TOng COng ty, cO toàn quyn nhân danh TOng COng ty
d quyt dlnh, thrc hin quyn Va nghia vi1 cOa TOng COng ty, trim các quyn và nghTa vii thuc
thAm quyn cia Di hi dOng cO dOng.
2. Quyn va nghia vii cüa Hi dOng quAn trj do 14t phap, Diu l TOng Cong ty và Di hi
dOng cO dOng quy djnh. C th& Hi dOng quãn trj có nhung quyn hn và nghia vii sau:
a) Quyt djnh chin luçc, k hoach phat trin trung hmn và k hoch kinh doanh hang näm cüa
TOng Cong ty;
b) Kin ngh loi cO phAn và tOng sO c0 phAn duc quyn chào bàn cüa t11ng loai;
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c) Quyt djnh ban c phn chua ban trong phrn vi s c ph.n duçvc quyn chào ban cUa ttrng
1oi; quy& djnh huy c1ng them vn theo hInh thirc khác;
d) Quyt djnh giá ban c phn

va

trái phiu ci'ia Tng Cong ty;

e) Quyt djnh mua 1i c pMn theo quy djnh ti khoãn I và khoán 2 Diu 133 Lut Doanh
nghip;
f) Quyt djnh phuung an dAu tir
cüa pháp luat;

va

d an du Ui trong thm quyn và giâi hn theo quy djnh

g) Quyt djnh giãi pháp phát trin thj truäng, tip thj và cong ngh;
h) Thông qua hop dng mua, ban, vay, cho vay vã hçp ding, giao djch khác có giá trj tr 35%
tng giá trj tãi san tr len di.rgc ghi trong báo cáo tài chInh gAn nht cUa Tng Cong ty, trCr
tru&ng hçrp các hçrp dng, giao djch thuc thm quyn quyt djnh cüa Di hi dng c dông
theo quy djnh tai dim d khoán 2 Diu 138, khoãn I va khoán 3 Diu 167 Lu.t Doanh
nghip;
I) BAu, min nhim, bi nhiêm Chü tich Hôi dcng quãn tn; b nhirn, min nhim, k9 kt h9p
dng, chm dUt hçp dng di vO.i Tng Giám dc và ngtxi quãn 1)2 quan tr9ng khác do
Diu 1 Tng Cong ty quy djnh; quyt djnh tin lucrng, thu lao, thurng và lçri Ich khác cta
nh&ng nguri quán 1)2 dO; ccr nguOi di din theo üy quyn tham gia HQi dng thành viên
hoc Di hi dng c dong Cong ty khác, quy& djnh mcrc thu lao và quyn lçii khác cüa
nhung ngi.thi dO;
j)

Giárn sat, chi dao Tng Giám dc va ngix quán 19 khác trong diu hành cong vic kinh
doanh hAng ngày cüa Tng Cong ty;

k) Quyt djnh ca cu t chü'c, quy ch quãn 1)2 ni b cua Tng Cong ty, quy& djnh thánh 1p
Cong ty con, chi nhánh, van phOng di din va vic gOp vn, mua c phAn cüa doanh
nghip khác;
1) Duyt chuong trinh, ni dung tài lieu phiic vi h9p Di hi dng c dông, triu tp hçp fi
hi dng c dông hoc ly 9 kin d Di hi dng c dong thông qua nghj quyt;
rn) TrInh báo cáo tãi chInh hAng näm dä du9c kim toán len Di hi dng c dong;
n) Kin nghi mCrc c tCrc &rçc trã; quyt djnh thOi hn và thi tyc trà c tcrc hoc xü 19 1 phát
sinh trong qua tnInh kinh doanh;
o) Kin nghj vic t chi'rc li, giãi th Tng Cong ty; yéu cAu pM san T6ng Cong ty;
p) Quy& djnh ban hãnh Quy ch hot dng Hi dng quãn trj, Quy ch ni b v quãn trj
Tng Cong ty sau khi dtrçc Di hi dng c dông thông qua; Quy ch v cong b thông tin
cüa Tng COng ty;
q) Yëu cAu Tng Giám d6c, PhO Tng Giám d6c, ngui quãn 19 khác trong Tng Cong ty
cung cp thông tin, tài lieu v tInh hInh tài chInh, hott dng kinh doanh cüa Tng Cong ty
vâ cüa don vj trong Tng Cong ty. Nguri quán 1)2 thrgc yeu cu phãi cung cp kp thèd, dy
dü vã chInh xác thông tin, tãi 1iu theo yêu cu cüa thãnh viên Hi dng quãn trj. TnInh tir,

Trang 31

Diu 1 th chá'c va Izoll t3ng T.ing Cong ty C'pIin Phong PM

I IIocru

thCi tyc yêu cAu vã cung cp thông tin du9c quy djnh cy th tai Quy ch hot dng cüa Hi
dông quãn tr.
r) Quyn và nghia vy khác theo quy djnh ciia Lu.t Doanh nghip, Lut Chmg khoán, quy
djnh khác cüa pháp luat va Diu l Tng Cong ty.
3. Hi dng quãn trj phãi báo cáo Di hOi dng c6 dông kt qua hot dng cüa Hi dng quãn
trj theo quy dlnh tal Diu 280 Nghj dinh s6 155/2020/ND-CP ngãy 31 tháng 12 nm 2020 cUa
ChInh phU quy djnh chi ti& thi hãnh mt s6 ciu cüa Lut Ch(rng khoán.
Diu 28. Thà lao, thirôiig và lqi Ich khác cüa thãnh viên Hi dông quãn trj
1. Tng Cong ty có quyn trã thti lao, thuOng cho thành viên Hi dng quãn trj theo kt qua và
hiu qua kinh doanh.
2. Thãnh viên Hi c1ng quán trj dirge hirng thu lao Cong vic và thuâng. Thc, lao cong viêc
&rpc tInh theo s ngày cong cn thi& hoàn thành nhim vy cUa thành viên Hi dng quán trj vã
mrc thu lao mi ngày. Hi dng quán trj dr tinh mCrc thu lao cho t1rng thánh vién theo nguyen
tc nh.t tn. Tng mirc thu lao và thu'Ong cUa Hi dng quán trj do Dai hi ding c dông thông
qua ti cuc hçp thuông nien.
3. Thi lao cCia trng thành vien Hi dng quãn trj ducc tInh vào chi phi kinh doanh cüa Tng
Cong ty theo quy djnh cüa pháp 1ut v thu thu nhp doanh nghip, du'çic th hin thành myc
riêng trong báo cáo tài chInh hang näm cUa Tng Cong ty va phãi báo cáo Dai hi dng c
dông ti cuc hçp thu'&ng niên.
4. Thành viên Hi dng quãn trj nm giü chCrc vii diu hành hoc thành viên Hi dng quán trl
lam vic ti các tiu ban cUa Hi dng quán trj hoc thic hin nhü'ng cong vic khác ngoài
pham vi nhim vy thông thuOng cüa mt thành viên Hi dng quãn trj, cO th thrçic trã them
thU lao duâi dng mt khoãn tin cong trQn gói theo tlrng lan, luung, hoa hng, phn tram Igi
nhuân hoäc dirO'i hinh thirc khác theo quyt djnh cUa Hi dng quán tr.
5. Thành viên Hi dng quán trj có quyn dirge thanh toán tht ca các chi phi di li, an, và các
khoãn chi phi hcip l khác ma hp dA phái chi trã khi thirc hin trách nhim thành vién HOI dng
quãn trj cCia mInh, bao gm Ca CC chi phi phát sinh trong vic tól tham dr các cuc h9p Di
hi dng c dOng, Hôi dng quán tn hoc các tiu ban cUa Hi dng quán trj.
6. Thành viên Hi dng quãn trj CO th du,gc Tng Cong ty mua bão hi&n trách nhim sau khi
cO sir chip thun cUa Di hi dng c dong. Bâo him nay không bao gm bão him cho nhng
trách nhim cUa thãnh viên Hi dng quán trj lien quan dn vic vi phm pháp lu.t và Diu 1
Tng Cong ty.
Biu 29. Chü t1ch Hi dông quãn trj
1. ChU tjch Hôi dng quan trj do Hi dng quãn tr
thanh viën Hi dng quãn trj.

min nhim, bài nhim trong s các

2. ChU tjch Hi dng quan trj khOng dirge kiêm Tng Giám d&.
3. ChU tich Hi dng quán trj eO quyn và nghTa vii sau day:
a) Lp chucing trinh, k hoch ho?t dng cUa Hci dng quan trj;
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b) Chun bj chuong trInh, ni dung, tài 1iu phic vi cuc hçp; triu tap, chCi trI vã lam chCi t9a
cuc hp HQI dng quán tn;
c) T chcrc vic thông qua nghj quyt, quyt djnh cUa Hi dng quãn trj;
d) Giám sat qua trInh t chü'c thrc hin các nghj quyt, quyt djnh ciia Hi dng quán trj;
e) Ch t9a cuc h9p Di hi dng c dông;
Quyn vâ nghia vi khác theo quy djnh cia Lust Doanh nghip.
4. TnrOrng hçrp ChU tich Hi dng quãn tn có do'n tr chirc hoäc bi min nhiêm, bAi nhim, HÔI
dng quãn trj phãi bAu ngui thay th trong thai hn 10 ngày k ttr ngày nhn dcrn tr chic hoc
bj min nhim, bi nhim.
5. Truông hçip Chü tjch Hi dng quân trj yang mt hoc khong th thirc hin duçic nhim vi
cUa mmnh thI phái uy quyn bang van ban cho mQt thãnh viën khác thirc hin quyn vã nghia vii
ctia Chü tich Hôi dng quãn trj. Truông hqp khong có nguôi di.rçic iy quyn hoc Chü tjch Hi
dng quãn trj cht, mt tIch, b tm giam, dang chap hãnh hInh pht tü, dang chAp hành bin
pháp xCr I hânh chInh ti co s cai nghin bat buc, Ca sä giáo dc bAt buc, trn khOi nai cu
trO, bi hn ch hoc mAt näng 1irc hành vi dan six, CO khO khän trong nhn thirc, lam chü hành
vi, bj TOa an cAm dam nhim chU'c vii, cAm hành ngh hoc lam cong vic nhAt djnh thI các
thành vien cOn li bAu mt ngu'Oi trong s cac thành vien giU chrc Chü tich Hi dng quãn trj
theo nguyen tAc da s thành viën con 1i tan thành cho dn khi cO quy& djnh mâi cüa Hi dng
quãn trj.

Diu 30. Cuc hQp cüa Hi ding quän trj
1. ChO tjch Hi dng quàn trj &rçcc bAu trong cuQc h9p dAu tiên cüa Hi dng quãn trj trong
thai hn 07 ngày lam vic k tt'r ngày kt thOc bAu ccr Hi dng quàn tr do. Cuc hpp nay do
thành vien cO s phiu bAu cao nhAt hoc t' l phiu bAu cao nhAt triu tp và chO trI. Trix&ng
hap có nhiu han môt thành vien cO s phiu bAu hoac t' l phiu bAu cao nhAt và ngang nhau
thI cac thành viên bAu theo nguyen tAc da s dA chçn 01 nguOi trong s hç tniu tp h9p Hi
dong quãn trj.
2. Hi dng quãn trj phãi h9p it nhAt mi qu2 01 lAn và cO th h9p bAt thix0ng.
3. ChCi tjch Hi dng quân trj triu tp h9p Hi dng quãn tn trong truang hçp sau day:
a) Co d ngh cUa Ban kim soát;
b) Co d nghj cüa Tng Giám dc hoac It nhAt 05 nguai quãn ! khác;
c) CO d nghj cüa It nhAt 02 thành viên Hi dng quãn trj;
d) Các truang hp khác khi xét thAy cAn thit.
4. D nghj quy djnh ti khoàn 3 Diu nay phãi duqc 1p thanh van bàn, trong dO nëu nO mvc
dich, vAn d cAn thão lun ya quyt djnh thuc thAm quyn ciia Hi dng quãn trj.
5. ChU tjch HQi dng quãn trj phai tniu tp h9p Hi dng quãn tr trong thai hn 07 ngày lam
vic k tir ngày nhn du'c d nghj quy djnh ti khoãn 3 Diu nay. Trung hqp khong triu tp
h9p Hi dng quàn trj theo d nghj thI Chü tch Hi dng quàn trj phài chju tràch nhim ye

Trang 33

DiI4 i

i6 clzác và hort i45ng Tiig Cong ty CO p/ia,: Pliong P/ia

'I.

D PHONGPHU

nhtrng thiêt hai xày ra di vO,i Tng Cong ty; ngtri d nghj có quyn thay th Chi tjch Hi
dng quãn trj triu tp hp Hi dông quãn trl.
6. ChU tjch Hi dng quãn trj hoc ngtrOi triu t.p hcp Hi dng quãn tr phài gui thông báo
miii hp cham nht là 05 ngày lam vic tru'& ngày h9p. Thông báo môi h9p phài xác djnh c
the thai gian và dla dim hçp, chtiong trInh, các vn d thão 1un vá quyt djnh. Thông báo
mai h9p phãi kern theo tài lieu scr diing ti cuc hp và phiu biu quyt cUa thành viên.
Thông báo m?ii h9p Hi dng quàn tr cO th gCri bang giy mai, din thoi, fax, phuong tin
din tCr hoc phuung th(rc khác do Diu l Tng Cong ty quy djnh và bào darn dn dupc dja chi
lien lc cüa tng thành vien Hi dng quàn trj duçic dng k ti Tng Cong ty.
7. Chi' tjch Hi ding quAn trj hoc nguai triu tap gcri thông báo môi hçp và các tài
theo dn cac thành viên Ban Kim soát nhu di vOi các thành viên Hi dng quàn tr.

lieu

kern

Thành vién Ban Kim soát CO quyn dir các cuc hyp Hi dng quãn trj; cO quyn thão lun
nhi.rng khOng duçic biu quy&.
8. Cuc h9p Hi dng quân trj duçic tin hành khi CO tt'r 3/4 tang s6 thành viên (tuclng ducing
03 thành viên) tr len dir h9p. TruOng hçip cuc hp dugc triu tp theo quy djnh ti khoãn nay
không dü s thãnh viên dir hçp theo quy dlnh thl duc triu tp Ian thir hal trong thai hn 05
ngày k tr ngày dir djnh hp IAn thr nhAt. TruOng hqp nay, cuOc h9p duçc tin hành néu CO
han mt ncra s thành viên Hi dng quàn trj dr h9p.
9. Thanh viên Hôi dng quãn trj du'çc coi là tham dir và biu quy& ti cuc hp trong truang
hçp sau day:
a) Tham dr và biu quyt trrc tip ti cuc hçp;
b) tly quyan cho nguai khác dn dtx h9p và biu quyt theo quy djnh ti khoãn 11 Diu nay;
c) Tham dir và biu quyt thông qua hi nghj trxc tuyn, bO phiu din tCr hoc hInh thüc din
tü khãc;
d) OCri phiu biu quyt dn cuc h9p thông qua thu', fax, this din tCr;
e) GCri phiu biu quy& b&ng phuong tin khác theo qui djnh cüa phãp lut (nu

co).

10. TruOng hçp g1ri phiu biu quyt dn cuc hp thông qua thu', phiu biu quyét phái dirng
trong phong bI dan kin và phãi duc chuyn dn ChU tjch Hi dng quãn trj chm nhAt I 01
gia trirâc khi khai mic. Phiu biu quyt chi duc ma truOc sir chrng kin cCia tAt câ nhung
ngu'ai dir h9p.
ii. Thành vien phãi tham dir dAy dü các cuc h9p Hi dng quán trj. Thành viên ducc üy
quyn cho ngu&i khác dir h9p và biu quy& nu &rçYc da s thành vien Hi dng quãn trj chAp
thuân.
12. Nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quãn trj duçc thông qua nu duçic da s (qua ½) thành
vien du h9p tan thanh; tru'ô'ng hçrp s phiu ngang nhau thI quyt djnh cuM cUng thuc va phIa
cO 2 kin cüa Chü tjch Hi dng quãn trj. Lisu )2, Thành vien Hi dng quân trj khong duqc
biu quyt di vói giao dlch mang Iai Igi Ich cho thành viên dO hoc nguai cO lien quan cfia
thành viên dO theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu 43 Diu l Tng Cong ty.
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Diu 31. Các tiu ban thuc Hii dIng quän tr
1. Khi xët thAy cn thit, Hi dng quãn trl cO th thành 1p tiu ban tryc thuOc d phy trách v
chInh sách phát trin, nhân sr, lu0ng thu'O'ng, kim toán nii b, quán I' rii ro. S Iu9ng thành
viên cüa tiu ban do 1-101 dng quãn trj quy& dlnh có ti thiu Ia 02 nguôi bao gm thành viên
ciia Hôi dng quán trj và thành viên ben ngoái. Các thành viên H0i dng quán trj khong diu
hành nén chim da s trong tiu ban và mOt trong s6 các thành viên nay duçic b nhim lam
TruOng tiu ban theo quyt djnh cUa H dng quán trj. Hot dng cüa tiu ban phái tuán thti
theo quy djnh cüa H0i dng quãn trj. Nghj quyt cüa tiu ban chi CO hiu !irc khi có da s6 thành
viên tham dy và biu quyt thông qua tti cuQe h9p cUa ti&i ban.
2. Viêc thLrc thi quyt djnh cña Hôi dng quán tr, hoc cüa tiu ban trirc thuQc HQi dng quán
tr phãi phà hçip vài các quy djnh phap Iut hin hành và quy djnh ti Diu 1 Tng Cong ty,
Quy ch nQi bQ v quán trj Tng Cong ty.
Diêu 32. Ngirri phii trách quãn trj cong ty
1, HQi dng quãn trj cUa Tng Cong ty phãi b nhim It nht 01 ngui phi trách quán trj cong
ty d h trG cong tác quãn trj cong ty tai doanh nghiQp. NguOi phy trách quán trj Cong ty cO th
kiëm nhim lam Thu k Tng Cong ty theo quy djnh ti khoán 5 Diu 156 Lut Doanh nghiQp.
2. Nguôi phu trách quãn trj cong ty khOng duc dng thai lam vic cho t chrc kim toán duc
chap thun dang thrc hin kim toán các báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty.
3. Ngui phy trách quãn trj cong ty CO quyn và nghia vii sau:
a) Tu vn HQi dng quán tr trong viQc t chi.'rc h9p Di hQi dng c dông theo quy djnh vã
cac cong viêc lien quan giti'a Tang COng ty và c dOng;
b) Chun bj các cuQc h9p HQi dng quãn trj, Ban kim soát vã Dti hQi dng c dong theo yêu
cAu cüa HQi dng quán trj hoc Ban kim soát;
c) Ttr vAn v thu tuc cüa các cuôc hop;
d) Tham du các cuôc hop;
e) Tu' vAn thU tyc 1p các nghj quyt cUa HQi dng quãn trj phU hçp vi quy djnh cUa pháp
luât;
f) Cung cAp các thông tin tãi chInh, ban sao biên ban h9p HQi dng quán trj và các thông tin
khác cho thanh viên HQi dng quan trj và thanh vién Ban kim soát;
g) Giám sat và báo cáo HQi dng quãn trj v hot dQng cOng b thông tin cUa Tng Cong ty;
h) La du mi lien 1?c vOi các ben cO quyên igi lien quan;
i) Báo mat thông tin theo cac quy dlnh cUa pháp 1ut va Diu IQ Tng Cong ty;
j) Các quyn va nghia vy khác theo quy djnh cUa pháp 1u.t va Diu IQ nay.
VIII. TONG GIAM DOC VA NGUI DIEU HANH IuiAC
lJiêu 33. T chwc bô may quãn 1
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He thng quãn 1' cUa T6ng Cong ty phãi dam bão bO may quân !' chju trách nhim trtró'c Hi
dng quãn trj Va chju sir giárn sat, chi dao ccia Hi dng quãn trj trong cong vic kinh doanh
h&ng ngày cüa Tng Cong ty. Tng Cong ty có Tng Giám d6c, các Phó Tng Giám dOe, Kê
toán trtrOng, các Giám dc diu hành và các ehrc danh quãn 12 khác do Hi dng quãn trj b
nhiêm. Viêc b nhiém min nhim, bài nhim các ch(re danh nêu trën phãi duc thông qua
bang nghj quy&, quyt dnh cüa Hi dng quãn trj.

Diu 34. Ngtrri diu hành Doanh nghip
1, Theo d nghj cUa Tng Giám d6c và &rçc sir chp thutn cüa HOi dng quàn trj, Tng Cong
ty du'uc tuyn dtng ngu&i diu hành doanh nghip khác vO,i s 1ung và tiêu chun ph hçip vOl
co cu và quy ch quán 1 cüa Tng Cong ty do Hti dng quãn trj quy djnh. Ngi.rOi diu hành
doanh nghip phãi CO trách nhim d h trg Tng Cong ty dt &rçYc CáC miic tiêu clê ra trong
hot dng và t6 ehi'rc.
2. Tng Giám d6c du'c trã luong va thtrOng. Tin !i.rong và thu'Ong cüa Tang Giám doe do Hi
dng quán trj quy& djnh.
3. Tin luoiig ciia ngtthi diu hành doanh nghip di.rgc tInh vao chi phi kinh doanh cüa Tng
Cong ty theo quy dnh cüa pháp lust v thu thu nhp doanh nghip, dugc th hin thành mi,ie
riêng trong báo cáo tài chinh hAng näm cüa Tng COng ty và phái báo eáo Di hi dng c
dông tai cuc h9p thu&ng niên.

Diêu 35. B nhim, min nhim, quyn vã nghia viii cüa Tng Giám Mc
1. Hôi dông quàn trj bO nhirn 01 thành viCn HQi dOng quán trj hoc thuê ngr?i khác lam Tong
Giám dc.
4

2. Tng Giám dc là ngixi diu hành cOng vic kinh doanh hAng ngày cUa Tng Cong ty; chju
str giám sat cüa Hi dng quãn tn; chju trách nhim truOe Hi dng quãn trj Va trtrOc pháp 1ut
v vic thirc hin quyn, nghia vv duçic giao.
3. Nhim k' cUa Tng Giám dc khOng qua 05 näm và cO th duçie b nhim 1i vOi s nhim
kS' khong htn ch. Tang giám dc phài dap Ong các tiëu chuAn, diu kiin theo quy djnh ca
pháp Iut Va Diu l nay.
4. Tng Giám d6c CO các quyn và nghia vii sau:
a) Quyt djnh các v&n d lien quan dn cong vic kinh doanh hAng ngày cüa Tang Cong ty ma
khOng thuc thAm quyn ci'ia Hi dng quãn trj;
b) T chUc thirc hin cáe nghj quyt, quyt djnh cia HQi dng quän trj;
c) T chOc thirc hin k hoch kinh doanh và phuang an dAu tu cüa Tng COng ty;
d) Kin nghj phuGng an co cu t chCrc, quy ch quãn l2 ni b cüa Tng Cong ty;
e) B nhim, min nhim, bãi nhim cac chirc danh quàn l trong Tang Cong ty, tr& cáe chrc
danh thuOc thAm quyn cüa Hi dng quãn tn;
1) Quyt dnh tin lirong và lçii Ich khác di vOi ngu1i lao dQng trong Tng COng ty, k ca
ngtrOi quãn l thuQe thAm quyn b nhim ca Tang Giám dc;
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g) Tuyn dung lao dng;
h) Kin nghi phung an trà c the hoc xCr l 1 trong kinh doanh;
i) Quyn và nghTa vu khác theo quy djnh ccta pháp lust, Diu I Tng Cong ty và nghj quy&,
quyt djnh cüa Hi dng quãn trj.
5. Hi dng quàn trl có th min nhim Tng Giám dic khi da s thành viên HOi dng quán trj
cO quyn biu quyt dir hp tan thành và b nhim Tng Giám dc mOi thay th.

Diu 36. Thtr k Tng Cong ty
Khi xét thAy cAn thit, Hi dng quãn trj quyt djnh b nhiem mt (01) hoc nhiu ngxOi lam
Thu k Tng Cong ty vOi nhim k' theo quyt djnh cia Hi dng quãn trj. Hi dng quàn trj
cO th bi nhiêm Thu k Tng Cong ty khi cAn nhu'ng khong trái vâi các quy djnh pháp lutt
hien hành v lao dng. Thu k,2 Ting Cong ty cO quyn và nghia vy sau dày:
a) H tro t chCrc triu tp h9p Di hi dng c dông, Hi dng quàn trj; ghi chép cãc bién bàn
hçp;
b) H trg thành viên Hi dng quãn trj trong vic thirc hin quyn và nghia vçi dirge giao;
c) H tro Hôi dng quãn trj trong áp dyng va thire hin nguyen tc quàn trj Tng COng ty;
d) H trg Tng Cong ty trong xây dirng quan h c dông Va bão v quyn, lçi ich hçrp pháp
cüa c dông; vic tuân thu nghia vi cung cAp thông tin, cong khai hOa thông tin vã thu tyc
hànhchInh
e) Quyên va nghia vii khác theo quy dnh ti Diêu I Tong Cong ty, Quy chë ni b Tong
COngty.

IX.BAN KIEM SOAT
Diu 37. U'ng cfr, d cfr thành viên Ban kim soát (Kim soát vien)
1. Vic t'rng cCr, d cir thành viên Ban kim soát dirge thrc hin ttrang ty quy dlnh ti khoàn 1,
Diu 25 Diu l nay. C dOng hoc nhóm e dong nm giü tr muO phAn tram (10%) dn hai
muoi phAn tram (20%) thI dirge ct ccr mQt (01) thành viên; tCr trén hai muoi phAn tram (20%)
dn bn mui phAn tram (40%) thi dirge quyn d cir hai (02) thành viên; tt'r trên bôn mu'oi
phAn tram (40%) dn sàu mucri phAn tram (60%) thi dirge d ccr ba (03) thành viên; tr trên sáu
miroi phAn tram (60%) dn tam mu'oi phAn trAm (80%) thI dirge d cCr bn (04) thAnh vién; vA
nu IOn hon tam muo'i phAn tram (80%) thi dirge d cCr näm (05) thành vién.
2. Trung hgp s luang cac (mg viên Ban kim soAt thông qua d cCr và (mg c(m theo quy djnh
ti khoãn 5 Diu 115 Luat Doanh nghip khong dU s lugng cAn thit, Ban kim soAt throng
nhiêm co th d cCr them cmng vien theo quy djnh ti Diu 1 Tng Cong ty, Quy eh ni b v
quàn trj Tng Cong ty và Quy ch hot dng cüa Ban kim soát. Vic Ban kini soát thrang
nhim d c(m them (mng viên phài dirge cong b rO rang trirOc khi Di hi dng c dong biu
quyt bAu thành viên Ban kim soAt theo quy djnh cüa pháp lut.
3. Tru'ing hgp s krgng (mg viên do Ban kim soat throng nhim d cCr them theo khoãn 2
Diu nay vn khOng dü s lirgng cAn thit, Ban kim soát ducrng nhim t ch(mc cho các c
dông khAc d ci'r theo quy djnh ti Diu l Tng Cong ty, Quy ch ni b v quàn trl Tng
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Cong ty và Quy ch hot dng cfia Ban kim soát. Vic Ban kini soát thwng nhim t chrc
cho cac dông khác d cCr them ü'ng viën phãi duc cong b rO rang tmO'c khi Di hi dng c
dông biu quyt bAu thành viên Ban kirn soát theo quy djnh cCia pháp lut.
Diu 38. Thành phn Ban Kim soát
1. S !u'qng thành viên Ban kim soát cüa Tng Cong ty là ba 03 ngu?i. Nhim kS' cia thành
viên Ban kim soát khong qua 05 näm Va cO th dirçc b.0 li vài s nhim kS' khong htn ch.
2. Thành viên Ban kim soát phãi dáp ing các tiêu chun va diu kin theo quy djnh ti Diu
169 Lust Doanh nghip và các tiëu chun sau:
a) Khong duc lam vic trong b phn k toán, tài chInh cña Tng Cong ty;
b) Khong dtxqc là thãnh viên hay nhân viên cCia Cong ty kim toán dc Ip thrc hin kim
toán cac báo cáo tài chInh ciia Tang Cong ty trong 03 näm !in truàc dO.
3. Thãnh vien Ban Kim soãt bj min nhim trong các truOng hç'p sau:
a) Khong cOn d tiêu chun và diu kin lam thânh vién Ban kim soát theo quy djnh ti khoàn
2 Diu nay;
b) CO dan t& chcrc Va &rçYc chap thun;
c) Các tnrOng hçp khác theo quy djnh cüa pháp Iut, Diu l nay.
4. Thành viên Ban kim soát bj bäi nhim trong các tn10ng hgp sau:
a) Khong hoàn thành nhim vv, cong vic duçc phân công;
b) Khong thrc hin quyn Va nghTa vv cüa mInh trong 06 tháng lien tic, trr trtrOng hçp bt khã
khang;
c) Vi phm nhiu IAn, vi phm nghiêm tryng nghia vit cüa thành viên Ban kim soát theo quy
djnh cüa Lust Doanh nghip và Diu l Tng Cong ty;
d) Tru'Ong hçip khác theo nghj quy& Di hci dng c dong.
Diu 39. Trtr&ng Ban kim soát
1. Trtring Ban kirn soát do Ban kim soát bAu trong s các thành viên Ban kim soát; vic
bAu, min nhim, bAi nhim theo nguyen tAc cia s& Ban kim soát phãi cO hon mit nCra s6
thành viên thung trii Vit Nam. Trtrng Ban kim soát phãi cO bang t& nghip di h9c tr&
len thuôc môt trong các chuyên nganh kinh t, tài chInh, k toán, kim toán, lut, quán trj kinh
doanh hoc chuyên ngành cO lien quan dn hot dng kinh doanh cUa doanh nghip.
2. Quyn và nghia vii cüa Tnràng Ban kim soát:
a) Triu tp cuc hçp Ban kim soát;
b) Yêu cAu HQi dng quãn trj, Tng Giám dc va nguOi diu hánh khác cung c.p các thông tin
lien quan d báo cáo Ban kim soát;
c) Lp và k báo cáo cüa Ban kim soát sau khi
trInh Di hi dng c dông.

cia

tham kháo 2 kin cCia Hi dèng quán trj d
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Diu 40. Quyn va nghia v cüa Ban kim soát
Ngoãi cac quyn, nghTa vi theo quy dinh tai Diu 170 LuQt Doanh nghip, Ban kim soát CO
cac quyn, nghia vi sau:
1. D xuAt, kin nghj Di hi dng c dOng phé duyt danh sách t chirc kim toán du'çc chap
thun thrc hien kim toán Báo cáo tâi chInh cüa Tcng Cong ty; quyt djnh t chCrc kim toán
duc chAp thun thrc hien kim tra hot dng cia Tng Cong ty, bäi min kim toán viên duçrc
chAp thun khi xét thAy cAn thi&.
2. Chju trách nhiem tru'c ct dông v hot dng giám sat cia minh.
3. Giárn sat tinh hInh tâi chInh ci'ia Tng Cong ty, viec tuân thU phap 1utt trong hoat dng cUa
thành viên Hi dng quán trj, Tang Giám d&, ngträi quán l khác.
4. Dam báo ph6i hçp hot dng vOi Hti dng quán trj, Tng Giám dc Va c dong.
5. Tru'Ong hçip phát hien hânh vi vi phm pháp Iut hoc vi phm Diu ie Tng Cong ty cUa
thành vien Hôi dng quãn trj, Tng Giám dc va nguäi diAu hành khác cUa doanh nghip, Ban
kiAm soát phài thông Mo bAng vn bàn cho HOi dng quãn trj trong vông 48 gi, yéu cAu ngui
cO hành vi vi phm chAm dCrt vi phtm Va có giài pháp khAc phc hu qua.
6. Xây dirng Quy chA hott dcng cUa Ban kim soát va trInh Dai hi dng c dong thông qua.
7. Báo cáo ti Di hi dng ct dông theo quy djnh ti Diu 290 Nghj djnh s 155/20201ND-CP
ngày 3 1/12/2020 cUa ChInh phU quy djnh chi ti& thi hành mt s6 diAu cUa Lut Chrng khoán.
8. Co quyn tip cn h so, tài lieu cUa Tng Cong ty Iu'u giU' ti trV s& chInh, chi nhánh và dja
dim khác; cO quyn dAn dja diAm lam viec cUa ngu'&i quàn l' và nhân viên cUa Tng Cong ty
trong gRi lam viec.
9. CO quyAn yêu cAu Hi dng quãn trj, thành vién Hi dng quãn trj, Tng Giám dc va nguO'i
quán l khác cung cAp dAy dU, chInh xác, kjp thOi thông tin, tài lieu vA cong tác quãn 1, diAu
hành và hot dng kinh doanh cUa Tng Cong ty.
10. Các quyAn và nghTa vii khác theo quy djnh cUa pháp lust và Diu ie nay.
Diu 41. Cuc hQp cüa Ban kim soát
1. Ban kiAm soát phâi hop It nhAt 02 lAn trong mt nãm, s luqng thành viên tham dy h9p It
nhAt là 2/3 s thành viên Ban kiAm soát. Biên bàn h9p Ban kiAm soát thrcic 1p chi tiAt và rö
rang. Ngu'Oi ghi biën bàn và cac thành viên Ban kiAm soát tham dçr h9p phái k' ten vào biên
bàn cuôc hop. Các biên bàn hçp cUa Ban kiAm soát phãi duçic lu'u gi nhAm xác djnh trách
nhiem cüa tt'rng thành viên Ban kiAm soát.
2. Ban kiAm soát cO quyAn yêu cAu thành viên Hi dng quãn tr, Tng Giám dc và di dien t
ch(ic kiAm toán duuc chAp thun tham dr vâ trá lOi cac vAn d cAn du'çc lam rO.
Diu 42. Tin hro'ng, thu lao, thu*ng và hyi ich khác cüa thành viên Ban kiém soát
TiAn luong, th lao, thuOng và lçvi Ich khác cUa thành viên Ban kiAm soát ducc thirc hien theo
quy djnh sau dày:
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1. Thãnh viên Ban kim soát duçc trã tin krong, thu lao, thuO'ng va lçii Ich khác theo quyêt
dinh cüa Dai hôi dng c6 dông. Di hi dng c dông quyt dnh tng mrc tin lixang, thu lao,
thtrOng, liyi ich khác vã ngân sách hoit dng hang näni cüa Ban kim sodt.
2. Thành viên Ban kim soát &roc thanh toán chi phi an, a, di li, chi phi scr dyng djch vy tu
vn dc 1p vOi mirc h9p I2. Tng mirc thu lao và chi phi nay khong vuqt qua tng ngân sách
hoat dng hang näm cüa Ban kim soát d duc Dai hQi dng c dông chap thun, tr& tru6'ng
h9'p Di hi dng cè dông Co quyt djnh khác.
3. Tin luong và chi phi hot dng cCxa Ban kim soát dupe tInh vào chi phi kinh doanh ctia
Tang Cong ty theo quy djnh cüa phap lu.t v thud thu nhp doanh nghip, quy djnh khác cüa
pháp lut cO lien quan va phái du,çic !p thânh myc riêng trong bão cáo tài chInh hAng näm cua
TngCôngty.
X. TRACH NHIM CUA THANH VIEN Hi dng quãn trj, THANH VIEN BAN
KIEM SOAT, TONG GIAM DOc VA NGTJI DIEU HANH KHAC
Thãnh viên Hi dng quãn trj, Thành viên Ban kim soát, Tng Giám d6c vá ngLri diu hành
khác có trách nhiêm thijc hin các nhiêm vu cüa mInh, k cá nhüng nhim vy vâi tu each thânh
viên cac tiu ban cta Hi dng quãn trj, mt cách trung thrc, cn tr9ng vi lçi Ich cüa Tng
COngty.
Diu 43. Trách nhim trung thiic và tránh các xung dit

ye

quyên 19i

I. Thành viên Hi dng quãn tn, thành viên Ban kim soát, Tng Giám dc và nguO'i quán l2
khác phái cOng khai các lçii Ich có lien quan theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip vã các vAn
bAn pháp lut lien quan.
2. ThAnh viên Hi dng quAn tn, thành viên Ban kim soát, Tng Giám dc, ngi.r&i quAn 1
khác vA nhu'ng ngui cO lien quan cüa cAc thAnh viên nAy chi duçc scr dung nhung thông tin CO
dupe nhO chcrc vy cüa minh d phiic vy Igi ich cüa Tng Cong ty.
3. Thành viên Hôi dng quAn trj, thAnh viên Ban kim soát, Tng GiAm dc vA ngui quAn l
khAe cO nghia vu thông bAo bAng vAn bAn cho Hi dng quAn trj, Ban kim soAt v eác giao
djch gi&a Tng COng ty, cong ty con, cong ty khác do Tng Cong ty nAm quyn kim soát trên
50% vn diu I vi chInh di tupng dO hoac voi nhng nguOi có lien quan cüa di tirgng dO
theo quy djnh cüa phAp lut. Di vai cac giao djch nëu trên do Di hi dng c dong hoc Hi
dng quAn trj chAp thun, Tng Cong ty phAi thijc hin cong b6 thông tin v các nghj quyt nAy
theo quy djnh cUa pháp 1ut chrng khoán v cong b thông tin.
4. ThAnh vien Hi dng quAn trj khOng dupe biu quy& d6i vOi giao djch mang li Igi ich cho
thAnh viën do ho.c nguO'i cO lien quan ca thAnh viên dO theo quy djnh cCia Lut Doanh nghip
và Diêu l nay.
5. ThAnh viën Hi dng quAn trl, thAnh viën Ban kim soát, Tng GiAm dc, ngt.thi quAn l'
khác và nhung nguOi cO lien quan cüa cac dM tLrgng nAy khong dupe si dyng hoc tit 1 cho
ngithi kháe các thông tin ni bQ d thixc hin các giao djch cO lien quan.

Trang 40

Diu 1! th chá'c va hoit dng Ting Cong ty p/zn Phong Phá

'a.

U PHONGPHU

6. Giao djch gina Tng Cong ty voi mt hoc nhiu thánh vien Hi dng quán trj, thánh viên
Ban kim soát, Tang Giárn dc, ngu?ii diu hành khác vã các cá nhãn, t ch(rc cO lien quari dn
các di tu9ng nay không bj vô hiu trong các truông h9p sau dày:
a) D6i vài giao djch cO giá tn nhô hcm (35%) tng giá trj tái san duçic ghi trong báo cáo tãi
chmnh gn nht, nhftng ni dung quan trng cCia hçp dng hoc giao djch ciing nhtr các mi
quan h va Ioi Ich cüa thành vién Hi dng quãn tn, thành viên Ban kim soát, Tng Giáni dc,
nguOi diu hành khác dã duc báo cáo Hôi dng quãn trj Va dircc Hi dng quãn trj thông qua
bang da s phiu tan thành cüa nhüng thành viên Hi dng quán trj không có Igi Ich lien quan;
b) Di vài giao dlch cO giá trj ttr (35%) hoc giao dlch dn den giá frj giao djch phát sinh trong
vOng 12 tháng ke tfr ngày thirc hiên giao djch du tiên có giá trj tr 35% trâ len tang giá trj tài
san duoc ghi trong báo cáo tài chinh g.n nhtt, nhtng ni dung quan trpng cüa giao djch nay
cüng nhu ni quan he va lai Ich cüa thânh viên Hi deng quãn trj, thành vien Ban kiem soát,
Teng Giám d&, ngui dieu hành khác dä duçcc cong be cho các c dong và &rçic Di hi dng
ce dong thông qua b&ng phieu bieu quyet cüa cac c dong không cO igi ich lien quan.
c) Hçip deng, giao djch vay, ban tài san có giá trj lan hon 10% teng giá tr! tài san ghi trén báo
cáo tài chinh gn nht gina Teng Cong ty va ce dông so hU'u tr 51% teng 5e ce phAn có quyen
bieu quyét trO len hoc ngu'Oi cO lien quan cüa ce dông dO dà du, c cong be cho các ce dông Va
duçc Di hi deng ce dông thông qua bang phieu bieu quyet cUa các ci dong khOng CO lcii Ich
lien quan.
Diu 44. Trách nhim v thit hi Va bei thu*ng
1.Thành viên Hôi deng quãn trj, thành viên Ban kiem soát, Teng Giám dec và ngi±i dieu hành
khác vi phm nghia vii, trách nhim trung thtjc và cn trQng, khong hoàn thành nghia viii cüa
mlnh phai chju trách nhiëm ye nhung thit hi do hành vi vi phm càa minh gay ra.
2. Teng Cong ty bei thu6iig cho nhQng nguOi dä, dang ho.c cO the trà thành mt ben lien quan
trong các vi khieu ni, kin, khOi te (bao gem các v11 vic dan sir, hành chInh vã khOng phâi là
các vii kin do Teng Cong ty là ngui khai kin) neu ngl±i dO d hoc dang là thãnh viën Hi
deng quãn trj, thành viên Ban kiem soát, Teng Giám d6c, ngtxOi diu hành khác, nhân viên
hoc di din duuc Teng Cong ty üy quyen d hoc dang thrc hin nhim vii theo iy quyen
cia Teng Cong ty, hành dng trung thc, cn tr9ng vi lçii Ich cüa Teng Cong ty trên cY SY tuân
thu lust pháp và khOng có bang chng xác nhn rang nglxO'i dO dä vi phm trách nhim cüa
mInh.
3. Chi phi bei thixOng bao gem chi phi phán quyet, các khoãn tin pht, các khoãn phãi thanh
toán phát sinh trong thc t (ke cã phi thuê 1ut six) khi giäi quyet nhrng vii vic nay trong
khuôn khe luat pháp cho phép. Teng Cong ty cO the mua báo hiem cho nhüng ngithi nay de
tránh nhng trách nhim bei thung nêu trén.
XI. QUYEN TRA cUu sO SAd

vA HO S TONG CONG TY

nieu 45. Quyn tra cüu s sách và he so
1. Ce dông phe thông có quyen tra ccru se sách và he sa, cu the nhu sau:
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a) C dOng ph thông có quyn xem xét, tra cU'u và trIch Iiic thông tin v ten và dja chi lien Iic
trong danh sách c dOng CO quyn biu quyt; yeu CeU scra dM thông tin không chmnh xac cüa
mInh; xem xét, tra ciru, trIch lyc hoäc sao chup Diu ] Tng Cong ty, biên bàn hçp Di hOi
dng c dông và nghj quyt Di hQi dng c dông;
b) C dông hoc nhOm c dông s0 hUu tir 05% tng s6 c phn ph thông tri len hoc cO
quyn xeni xét, tra c(ru, trich lyc s biên bàn và nghj quyt, quyt djnh cüa HOi dông quãn trj,
báo cáo tài chInh g10a nàm vá hang näm, báo cáo ci'ia Ban kim soát, hçp dcng, giao dlch phãi
thông qua Hi dng quàn tn và tài lieu khác, trr tài Iiu lien quan dn bI mt thuang mgi, bI
mat kinh doanh cUa Tng Cong ty.
2. TruO'ng hçp di din duc üy quyn cüa c dông và nhOm c dông yêu cAu tra cCru s sách
và h sa thi phài kern theo giy üy quyn cUa c dOng và nhOm c dong ma ngt±i do di din
hoc ban sao cong chci'ng cüa giy üy quyn nay.
3. Thành viên Hi dng quán trj, thãnh viën Ban kim soát, Tang Giám dc và ngtr1i diu hãnh
khác cO quyn tra cüu s dang k' c dông cUa Tang Cong ty, danh sách c dông, s sách va h
so khác cüa Tng Cong ty vi nh0ng myc dIch lien quan ti chirc vy cüa mInh vài diu kin các
thông tin nay phãi dtrçc bão met.
4. Tng Cong ty phäi luu giu Di&i l nay và nhting bàn stra di b sung Diu I, Giy chirng
nhân dang k doanh nghiêp, các quy ch, các tài lieu chCrng minh quyn sO, h&u tài san, nghj
quyt Dai hi dng c dông Va Hôi dng quãn trj, biên bàn hpp Di hi dng c dong và Hi
dng quán trj, các báo cáo cüa Hi dng quán trj, các báo cáo cüa Ban kim soát, báo cáo tài
chInh näm, s sách
toán và các tài lieu khác theo quy djnh cüa pháp lut t?i tru s chInh
hoc lot nai khác vO'i diu kin là cac ct dông và Ca quan dang k' kinh doanh duçc thông
báo v dia dim luu trfl các tài lieu nay.
5. Diu l Tng Cong ty phai duc Cong b trên trang thông tin din tir cCia Tng Cong ty.
XII.

CONG NHAN VIEN VA CONG DOAN

+Jiêu 46. Cong nhãn viên và cong doàn
I. Tng Giám dc phái 1p k hoch d Hi dng quãn trl thông qua các vn d lien quan dn
viec tuyn dung, cho ngui lao dng nghi vic, tin krang, bão him xã hi, phüc lvi, khen
thlxâng và k' 1ut MI vài ngtrO'i lao dng và ngtxO'i diu hành doanh nghip.
2. Tng Giám dc phái 1p k hoch d Hi dèng quãn trj thông qua các vn dê lien quan den
quan h cüa Tang Cong ty vii các th ch(rc cOng doan theo các chun mçrc, thông l và chInh
sách quán l t& nht, nhcrng thông l và chInh sách quy djnh ti Diu l nay, các quy ch cüa
Tng Cong ty và quy dnh pháp lut hin hành.
XIII. PHAN PHOI WI NHUN
Diu 47. Phãn ph61 lçri nhun
1. Dii hi dng c dông quyt djnh rnCrc chi trà c t(rc vã hinh thi.'rc chi trã c trc hang näm tr
lçii nhuân dirçic gict 1i cüa Tng Cong ty.
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2. Tng Cong ty khong thanh toán lãi cho khoãn tin trã c trc hay khoàn tin chi trã lien quan
tâi mtt loi c phiu.
3. Hi dng quãn trj CO th kin nghj Dti hi dng c dong thông qua vic thanh toán toàn bO
hoc mit phn c t1rc bang c phiu vã Hi dng quán trj là ca quan thc thi quy& djnh nay.
4. Tri.rOng hçip c t(rc hay nhung khoãn tin khác lien quan tâi mOt Ioi c phiu duçc chi trã
bang tin mat, Tng Cong ty phài chi trá bang tin dng Vit Nam. Vic chi trã CO th thrc
hin trrc tip hoac thông qua các ngân hang trên Ca sO' các thông tin chi tit v tài khoán ngân
hang do c dông cung cAp. Trtrng hçip Tng Cong ty dã chuyn khoán theo dóng các thông tin
chi tit v ngân hang do c dOng cung cAp ma c dông do khong nhn dtrc tin, Tng Cong ty
không phãi chju trách nhim v khoàn tin T6ng Cong ty cia chuyn cho c dông nay. Vic
thanh toán ci tirc d6i vOi cac c phiu dang k giao djch/däng k,2 niêm yt ti S giao djch
chO'ng khoán CO th du'oc tin hành thông qua cong ty cht'ng khoán hoc Trung tam luu k
chO'ng khoán Vit Nam/Tng Cong ty lu'u k và bü trtr chi'ng khoán Viet Nam.
5. Can cir Luat Doanh nghip, Lu.t Chng khoán, Hi dng quán trj thông qua nghj quyt,
quy& djnh xác dnh mt ngày cii thA d ch6t danh sách c dOng. Can cr theo ngày dO, nh&ng
ngi.rii däng k' vâi tu' cách c dông hoc ngtiii sâ hU'u các ch(rng khoãn khác thrçc quyn nhn
c tirc bAng tin m.t hoc c phiu, nhan thông báo hoc tài 1iu khác.
6. Các vAn d khác lien quan dn phân phi lçii nhuan duc thirc hin theo quy djnh cCia pháp
lut.
XIV. TA! JUIOAN NGAN HANG, NAM TAI CHiNH VA CHE DQ KE TOAN
Diu 48. Tâi khoãn ngãn hang
1. Tng Cong ty m tài khoãn ti các ngân hang Vit Nam hoc ti các chi nhánh ngân hang
nixO'c ngoai dugc phep hot dng ti Vit Nam.
2. Theo sir chAp thun tru'dc cOa ca quan CO thAm quyn, trong truô'ng hp cAn thit, Tng
Cong ty cO th mO' tài khoãn ngân hang a nuO'c ngoài theo cac quy djnh cüa pháp 1ut.
3. Tng Cong ty tin hành tAt ca cac khoãn thanh toán va giao djch k toãn thông qua các tài
khoãn tin Viet Nam ho.c ngoi t ti cac ngân hang ma Tang Cong ty ma tài khoãn.
Piu 49. Näm tài chInh
Näm tài chInh ccia Tng Cong ty bAt dAu tir ngày 01 tháng 01 hang nàm và kt th(c vao ngãy
31 tháng 12. Nãm tài chInh dAu tiên bAt dAu t& ngày cAp GiAy Ch'ng nhn Dàng k Doanh
nghiep và k& thóc vào ngay 31 thang 12 cüa näm cAp GiAy ChO'ng nhn Dang k Doanh
nghip do.
Diu5O. Chdôktoán
1. Ch d k toán Tng Cong ty sir dung là chA d k toán doanh nghip hoc ch dQ k toán
dac thi du'qc Ca quan cO thAm quyn ban hành, chAp thun.
2. Tng Cong ty 1p s sãch k toán bAng ting Vit va liru gi h so kA toán theo quy djnh
pháp lu.t v k toán va phap 1ut lien quan. NhU'ng h so nay phãi chfnh xác, cp nh.t, cO h
thng và phãi dü d chCrng minh va giài trInh các giao djch ctia Tang COng ty.
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3. Tng Cong ty scr diving don vj tin t trong k toán là dng Vit Nam. TruOng hçp Tng
Cong ty cO các nghiëp vii kinh t phát sinh chü yu bang mt ba1 ngoi t thi duc tr chn
ngoi t do lam don vi tin t trong k toán, chju trách nhim v !ira ch9n dO tnrO'c pháp lut và
thông báo cho co quan quãn ! thud trirc tip.
XV. BAO CÁO TA! CIIiNH, BAO CÁO TH1NG MEN VA TRACH NHIM
CONG BO THONG TIN
Diu 51. Báo cáo tài chInh näm, ban niên và qu
1. Tng Cong ty phãi 1p báo cáo tài chInh näm và báo cáo tài chinh nAm phâi dirge kim toán
theo quy djnh cüa pháp 1u.t. Tng Cong ty cOng b6 báo cáo tài chfnh näm dâ dUQC kim toán
theo quy djnh cüa pháp lust v cong b6 thông tin trên thj tru&ng ch0ng khoán và np cho co
quan nhà nuxe CO thAm quyn.
2. Báo cáo tài chInh näm phài bao gm day dü các báo CáO, phy lyc, thuyt minh theo quy djnh
pháp luât v k toán doanh nghiêp. Báo cáo tài chInh näm phái phán ánh mOt each trung thrc
va khách quan tmnh hInh
hoat dng cüa Tang Cong ty.
3. Tng Cong ty phãi 1p và cong b cac báo cáo tãi chInh ban nién dã soát xét và báo cáo tãi
chInh qu theo quy djnh pháp luat v cOng b thông tin trén thj tru'rng chng khoán vã np cho
co quan nhà nuic CO thm quyn.
Biu 52. Báo cáo thtrOng niên
Ttng Cong ty phãi 1p và cong b6 Báo cáo thithng niên theo cãc quy dnh cüa pháp luat va
chüng khoán và thj trirng chOng khoán.

xvi.

luEM TOAN TONG CONG TY

Diu 53. Kim toán
1.Di hOi dng c6 dông chi djnh mt Cong ty kim toán de 1p hoc thông qua danh sách các
COng ty kim toán dc lap và uy quyn eho Hi dng quãn trj quy& djnh lira chQn mQt trong s
các don vi nay tin hành kim toán báo cáo tài chInh cüa Tang COng ty cho näm tâ.i chinh tip
theo dira trên nhung diu khoán và diu kien thOa thuan vài Hi dng quàn trj.
2. Báo cáo kim toán dt.rac dInh kern báo cáo tài chmnh näm ciia Tng Cong ty.
3. Kim toán viên dc lap thire hiën vic kim toán báo cáo tài chmnh cUa Tng COng ty dirge
tharn dir các cuôc hop Dai hôi dng c dOng và dirge quyn nhan các thông báo và các thông
tin khác lien quan dn cuc h9p Di hOi ding c dOng vá dirge phát biu ' kin tai di hi ye
cac van d cO lien quan dn vice kim toán báo cáo tài chInh eüa Tng COng ty.
XVII. DAU CUA DOANH NGHI]P
Diu 54. Du cüa doanh nghip
1. Da bao gm dAu duçrc lam ti co sr khc dau hoc dau di.rài hmnh th(rc chü k s theo quy
djnh cüa pháp luat v giao djch din tcr.
2. Hôi dng quán trj quyt djnh loai dAu, s hxgng, hinh thire và nQi dung dau cüa Tng Cong
ty, chi nhánh, van phOng dal din ccia Tang COng ty (nu cO).
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3. Hi dng quân trj, Tng Giám d6c sü, dung và qun I' d.0 theo quy djnh cüa pháp 1ut hin
hành.

XVIII. GIAI THE TONG CONG TY
Dieu 55. thai the Tong Cong ty
1. Tng Cong ty có th bj giãi th trong nh&ng truOng h9p sau:
a) Kt thic thOi hn hoat dng d ghi trong Diu 1 Tng Cong ty ma không CO quy& djnh gia
han;
b) Theo nghj quyt, quyt dlnh cüa Dti hi dng c dông;
c) Bj thu hM Giy chi'rng nhn däng k doanh nghip, trir truOng hçp Lust Quán I thug CO quy
dinh khác;
d) Các truOng hp khác theo quy djnh cUa pháp Iut.
2. Vic giãi th Tng Cong ty truóc thai hn (ké Ca thOi h?n dà gia hn) do Di hi dng Co
dOng quyt djnh, Hi dng quãn trj thirc hin. Quyt djnh giãi th nay phãi dirçic thông báo
hoc phái duçic chip thun bO'i cci quan cO thm quyn (nu bat buc) theo quy djnh.

Diu 56. Gia hn hot dng
I. Hi dng quán trj triu tp h9p Dai hi dng c dông It nhAt [7 thang] truâc khi kt thUc thai
han hoat dông d c dông CO th biu quyt v vic gia hn ho.t dng cüa Tng Cong ty theo
d nghj cüa Hi dng quãn trj.
2. Th?yi hn hoat dng duçic gia hn khi có s c dông di din tr 65% tr?i Len thng s phiu
biu quyt cUa tht ca c dông dr h9p Di hi ding c6 dông tan thành.

Diu 57. Thanh 1
1. Ti thiu [06 tháng] trwic khi k& thüc thai hn hot dng cOa Tang Cong ty hoc sau khi CO
quyt dnh giãi th Tng Cong ty, Hi dng quán trj phái thành Ip Ban thanh !' gm 03 thânh
vien, trong dO 02 thânh viên do Di hQi dng c dông chi djnh vâ 01 thânh viên do Hi dng
quãn trj chi djnh tr 01 Cong ty kim toán dc Ip. Ban thanh 1 chun bj các quy ch hot dQng
cüa mInh. Các thành viën cüa Ban thanh 1 cO th duc 1ra chn trong s nhân vién cüa Tng
Cong ty hoc chuyên gia dc !.p. TAt cã các chi phi lien quan dn thanh l duc Tng Cong ty
uu tiên thanh toán triróc các khoãn nç khác cüa Tng Cong ty.
2. Ban thanh L cO trãch nhiêm báo cáo cho Co quan dang k kinh doanh v ngày thánh 1p và
ngày bAt dAu hot dng. K tr thai dim dO, Ban thanh l' thay mt Tng Cong ty trong tAt ca
cac cOng vic lien quan dn thanh 1 Tang Cong ty truOc TOa an và các Ca quan hành chInh.
3. Tin thu duuc tr viéc thanh 1 ducvc thanh toán theo thCi tu sau:
a) Các chi phi thanh li';
b) Các khoán nc lirang, trçc cAp thôi vic, bão him x hi va cac quyn Igi khác cüa nguai lao
dng theo thOa uOc lao dng tp th và h9p dng lao dng d k kt;
c) No thud;
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d) Cãc khoân nq khác cUa Tng Cong ty;
e) PhAn cOn Iai sau khi dã thanh toán tht cá cac khoãn n tir niuc (a) dn (d) trn day duc chia
cho các c dông. Các cc phn uu di duçic uu tiên thanh toán tru'ó'c.
XIX. GIAI QUYET TRANTI CHAP NQI B()
Diu 58. Giãi quyt tranh chap ni b
1. Tru6ng hp phát sinh tranh chp, khiu nal lien quan tói boat dng cUa Tng Cong ty, quyn
va nghia vu cüa các c dOng theo quy djnh tai Lust Doanh nghip, Diu l Tng Cong ty, các
quy dlnh pháp lust khác hoc thOa thun giUa:
a) Ct dong vài Tng Cong ty;
b) C dông vói Hi dng quàn trj, Ban kim soát, Tang Giám dc hay nguài diu hành khác;
Các ben lien quan c gang giãi quyt tranh chip do thông qua thuang krqng Va bOa giãi. Tr&
tnr&ng hop tranh chp lien quan tól Hi dng quãn trj hoac ChU tich Hi dng quàn trj, ChU
tjch Hi dng quàn trj chCi trI vic giài quyt tranh chap va yêu cAu trng ben trjnh bay các
thông tin lien quan dn tranh chp trong vOng 30 ngày lam vic k tir ngày tranh ch&p phát
sinh. TniOng hap tranh chip lien quan tâi HOi dng quãn trj hay Chü tjch Hi dng quãn trj,
b.t c(r ben nào cling cO th yeu cu TruOng Ban Kim soát chi djnh mQt chuyên gia dc 1p lam
trung gian hOa giài cho qua trinh giài quyt tranh chAp.
2. TniOng hçip khong dat dtrc quy& dlnh hOa giãi trong vOng [06 tuAn] tr khi bAt du qua trInh
bOa giãi hoàc nu quyt djnh ci:ia trung gian hOa giái khOng thrc các ben chAp nh.n, mt ben
cO th du'a tranh chAp do ra Tr9ng tài hoc TOa an.
3. Các ben tir chju chi phi cO lien quan tài thO tic thtring lucrng vã hôa giäi. Vic thanh toán
cac chi phi cUa TOa an duçre thc hin theo phán quyt ccia TOa an.
XX. BO SUNG VA SIA DO! DIEU L
Diêu 59. Diêu I Tong Cong ty
1. Vic scra dii, b sung Diu 1 nay phãi duçc Dai hi dng c dOng xem xét, quyt djnh.
2. Trung hgp phap luât cO quy dlnh lien quan dn boat dng cia Tng Cong ty chua du'c dé
cp trong bàn Diu 1 nay hoc trirOng hçp CO quy nh phap 1ut mài khác vài diu khoãn
trong Diu lë nay thI ap dung nhng quy djnh dO d diu chinh hot dng cia T6ng Cong ty.
XXI. NGAY HIU LVC
Diu 60. Ngày hiu hjc
1. Bàn diu l nay gm 21 miic, 60 diu drçc Dai hi dng c dOng Tng Cong ty C phn
Phong Phi nhAt trI thông qua ngay 22 tháng 7 näm 2021 tai Tng COng ty CP Phong Phi và
cing chAp thun hiu lijc toàn van cia Diu l nay.
2. Diu lê duac lap thành 10 bàn, có giá trj nhu nhau vã phãi duç'c h.ru giü tal tri sO chinh cia
Tng Cong ty.
3. Diu I nay là duy nhAt và chfnh thrc cia Tng Cong ty.
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4. Các bàn sao hoc trIch Iic Diu ! Tng Cong ty cO giá trj khi có chü' k cüa Chü tich HQi
dng quãn trj hoc t6i thiu 1/2 tng s thãnh vith HQi dcng quãn tr.

H9, ten,

iitheo pháp 1uTj

O'NG,CO
*1 COPHAN

PHONG PHU!
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