










 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

Khu Công nghệ cao Hòa lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 04 33 685 827          Fax: 04 33 686 652 

Website: www.vicostone.com           Email: quanhecodong@vicostone.com   
 

THÔNG BÁO 

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 
 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông 

về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường  năm 2016 của Công ty như sau: 

1. Thời gian: 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016 

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công Nghệ Cao Hòa  ạc, xã Thạch 

Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. 

3. Nội dung Đại hội: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể như sau: 

 Thông qua việc thay đổi chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở cho CBCNV Vicostone 

 Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho CTCP Phượng 

Hoàng Xanh A&A 

 Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty 

 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 

 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành 

bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS 

 Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

4. Th nh  hần tham d : Tất cả các cổ đông c  tên trong Danh sách cổ đông ch t ngày            

12/05/2016 do Trung tâm  ưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. 

5. Uỷ quyền tham d  Đại hội: Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự c  thể uỷ quyền cho 

người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu 

của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. 

6. Đăng ký tham d  v   hát biểu tại Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị 

Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội, đăng 

ký phát biểu tại Đại hội trước 17h00 ngày 28/06/2016 theo địa chỉ sau: 

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 – Công ty cổ  hần VICOSTONE 

Địa chỉ:  Khu Công nghệ cao Hòa  ạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. 

Điện thoại: 0433 685 827    Fax: 0433 686 652     Email: quanhecodong@vicostone.com  

Người liên hệ:   1- Ông Đỗ Quang Bình  Mobile:  0983.213.968 

                                2- Bà Phan Thị Quỳnh  Mobile:  0936.199.112 

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với S  đăng ký chủ sở hữu 

(ĐKCSH). Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ 

chiếu   iấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/ iấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù 

hợp với S  ĐKCSH. 
 

Trân trọng thông báo.  

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

HỒ XUÂN NĂNG 

 
 

Ghi chú: Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên mục Quan hệ nhà đầu tư tại website: http://www.vicostone.com 

http://www.vicostone.com/
mailto:quanhecodong@vicostone.com
mailto:quanhecodong@vicostone.com
http://www.vicostone.com/


CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

VICOSTONE JSC 

----------------- 
 

MÃ TD:  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------- 
 

   Hà Nội, ngày 14 tháng  06 năm 2016 

 

GIẤY MỜI  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 

 

 

 

  nh     Qu  cổ   n          

          

                   ổ p ần;                      K  H    

 

         qu   tr       t   P VICOSTONE tr   tr             Qu  c        ế  dự Đạ           

c       bất t ư     ă  2016:  
 

1.   Thờ    an    08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016. 
 

2.   Địa  iểm:  Trụ sở ch nh Công ty cổ phần VICOSTONE 

Khu C n  n hệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nộ  

3.   Nộ  dun  Đạ  hộ    

 T     qua v ệc t a      c ủ  ầu tư Dự á  x   dự   N à ở c o  B NV V costo e 

 T     qua c ủ trươ   c u ể    ượ     ã    ệu VI OSTONE cho C    t  c  p ầ  P ượ   

Hoàng Xanh A&A 

 T     qua v ệc   ễ     ệ  t à   v ê           qu   tr , Ba    ể  soát và t ế   à   bầu t a  

t ế thành viên          qu   tr , Ba    ể  soát 

 Thông qua v ệc t a          du    ă      doa       ệp và sửa     Đ ều lệ      ty 

 T     qua p ươ   á  p át  à   c  p  ếu  ể tr  c  tức c o c         ệ   ữu 

  ác     du     ác t eo  êu cầu của c       và t u c t ẩ  qu ề  của Đạ           c       

p ù  ợp vớ  qu       của P áp luật và Đ ều lệ      t . 

4.  Uỷ quyền tham dự Đạ  hộ   trư     ợp c             trực t ếp    dự có t ể uỷ qu ề  c o   ư   

  ác t a  dự Đạ      (đại diện cổ đông). V ệc uỷ qu ề  p    lập bằ   vă  b   t eo  ẫu của      

t . N ư     ậ  uỷ qu ề         ược uỷ qu ề  lạ  c o   ư   t ứ ba. 

5.   Đăn  k  tham dự và phát b ểu tạ  Đạ  hộ   Để c    tác t  c ức Đạ       ược c u  áo và t uậ  t ệ , 

 ề      Qu  c      / ạ  d ệ  c       vu  lò   xác   ậ  v ệc t a  dự  oặc uỷ qu ề  t a  dự Đạ  

   ,  ă      p át b ểu tạ  Đạ      trướ   17h00  ngày 28/06/2016 theo   a c ỉ sau: 

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thườn  năm 2016 – C n  ty cổ phần VICOSTONE 

Địa chỉ:  K u         ệ cao  òa Lạc, xã T ạc   oà,  u ệ  T ạc  T ất, TP.  à N  . 

Điện thoại: 0433 685 827     Fax: 0433 686 652     Email: quanhecodong@vicostone.com  

Người liên hệ:   1- Ô   Đỗ Qua   Bì    Mobile:  0983.213.968 

                                2- Bà P a  T   Quỳ    Mobile:  0936.199.112 

         ế  t a  dự Đạ      xuất trì    MND/   c  ếu p ù  ợp vớ  Số  ă      c ủ sở  ữu 

(ĐK S ). Trư     ợp uỷ qu ề  t a  dự Đạ     ,  ề       ạ  d ệ  c       xuất trì    MND/   c  ếu  

  ấ  uỷ qu ề   ợp lệ và B   sao  MND/   c  ếu/  ấ   NĐKDN của c       ủ  qu ề  p ù  ợp vớ  

Số ĐK S . 

     t  x   tr   tr    c   ơ ! 
 

T M HỘI ĐỒNG QUẢN TR  

Chủ tịch 

(Đã ký) 
      Hồ Xuân Năn  

 
 

 

Ghi chú: Tà  l ệu p ục vụ Đạ       ược  ă   t   trê   ục Qua   ệ   à  ầu tư tạ  website: http://www.vicostone.com 

 

mailto:quanhecodong@vicostone.com
http://www.vicostone.com/


  

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 
 

Thời gian tổ chức:   Từ  08h00 đến 11h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu Công nghệ cao Hòa lạc -  

Thạch Thất - TP. Hà Nội. 
 

Thời gian Nội dung 

08h00 - 08h30 - Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông 

- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội 

08h30 - 08h40 - Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội  

- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội 

08h40 - 08h45 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội 

08h45 - 08h50 - Biểu quyết thông qua Chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Chủ tọa, Đoàn thư 

ký lên làm việc 

08h50 - 09h00 - Thông qua Chương trình Đại hội; Các quy chế tại Đại hội; 

09h00 - 09h10 - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi  Chủ đầu tư Dự án Nhà ở cho cán bộ công nh n 

viên Vicostone 

09h10 – 09h20 - Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu 

VICOSTONE cho CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A 

09h20 - 09h30 - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều 

lệ Công ty 

09h30 - 09h40 - Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho 

cổ đông hiện hữu 

09h40 - 09h55 - Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua 

danh sách ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị 

- Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh 

sách ứng viên bầu thay thế vào Ban kiểm soát 

09h55 - 10h15 - Đại hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công 

ty 

10h15- 10h25 - Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết các vấn đề ĐH 

- Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

10h25 - 10h40 - Đại hội nghỉ giải lao 

10h40 – 10h45 Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội; kết quả bầu thay thế thành viên 

HĐQT, BKS 

10h45 – 10h50 - Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ 

10h50 – 11h00 - Bế mạc Đại hội 
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NGHỊ QUYẾT  
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

 

- Căn cứ Luật doanh nghi p đ  được Quốc hội nước Cộ           ội chủ nghĩa Vi   

           III   ỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đ  được Quốc Hội nước Cộng hò     

hội chủ nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều l  của Công ty cổ phần Vicostone đ  được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 04/08/2015; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đô   bấ    ường năm 2016, ngày ….. tháng 

….. năm 2016 của Đại  ội đồ   cổ đô   Công ty cổ phần VICOSTONE 
 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1: Tư cách cổ đông: 

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: ……….. cổ đông và đại diện cổ 

đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐH. 

2. Tổng số CP tham dự Đại Hội: ……………. CP đạt ……….. % tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết, tương đương……….. … phiếu biểu quyết. 

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Chủ đầu tư Dự án Nhà ở cho CBCNV Vicostone 

1. Chủ đầu tư hiện tại: Công ty cổ phần  icostone 

2. Chủ đầu tư đề ngh  thay đổi: Công ty cổ phần Phư ng Hoàng  anh      

3. Các nội dung của dự án đ  đư c duyệt: Không thay đổi. 

4. Ngh a v  v i các đơn v   i n quan:  

Chủ đầu tư m i s  tiếp t c thực hiện ngh a v  đối v i các đơn v  cá nh n  i n quan, đ m 

b o quyền và   i  ch  hông thay đổi như Công ty CP  icostone đang thực hiện. 

Pheni aa s  ph i thanh toán t t c  các chi ph  phát sinh  bao g m chi ph  tài ch nh h p 

pháp  t  đầu dự án đến th i điểm có đủ các điều  iện cần thiết theo quy đ nh của pháp 

 u t vàcơ quan có th m quyền ch p thu n thay đổi chủ đầu tư,  hông g y b t c   ho n 

 ỗ phát sinh nào cho  ICO TONE, t t c  các  ho n đầu tư tại th i điểm này mà 

 icostone chưa thanh toán cho các nhà thầu th  Công ty CP Phư ng Hoàng  anh     

có ngh a v  thanh toán cho nhà thầu thay cho  icostone. 

     CÔNG TY CP VICOSTONE 

---------------- 

Số:       /2016 NQ/VCS - ĐHĐCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------- 

          Hà  ội    ày    tháng    ă  2016 

 
Dự thảo 
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5. Phương th c thực hiện: Công ty CP  icostone thực hiện chuyển nguy n trạng dự án và 

Công ty CP Phư ng Hoàng  anh     nh n nguy n trạng dự án để tiếp t c triển  hai các 

hạng m c công việc mà  icostone đang thực hiện d  dang. 

6. Th i gian thực hiện: 

Trong Quý III-IV năm 2016 

Trong th i gian thực hiện các thủ t c thay đổi chủ đầu tư của dự án theo đ ng quy đ nh của 

pháp  u t, Công ty cổ phần  icostone v n tiếp t c triển  hai thực hiện nh m đ m b o tiến 

độ của Dự án; Chủ đầu tư m i s  tiếp qu n và tổ ch c thực hiện Dự án sau  hi có sự ch p 

thu n của cơ quan có th m quyền và có đủ các điều  iện theo quy đ nh của pháp  u t. 

7. Chi ph  thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư: 

Mọi chi ph  h p pháp để thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư do Công ty cổ phần Phư ng 

Hoàng  anh     chi tr .  

8. Ủy quyền cho HĐQT Công ty: 

- Hoàn thiện và ph  duyệt phương án chi tiết đ m b o quyền,   i  ch của  hách hàng 

 nếu có  và các b n có  i n quan; 

- Quyết đ nh th i điểm và chỉ đạo  àm việc v i các cơ quan ch c năng có th m quyền 

để đư c ch p thu n chuyển chủ đầu tư và thực hiện các thủ t c pháp  ý  i n quan đến 

việc thay đổi chủ đầu tư dự án đ m b o tu n thủ các quy đ nh của pháp  u t, đ m b o 

quyền,   i  ch h p pháp của cổ đông và của Công ty. 

- Quyết đ nh giá chuyển như ng dự án trong trư ng h p cơ quan nhà nư c có th m 

quyền y u cầu thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư b ng h nh th c chuyển như ng dự 

án, tr n cơ s  đ m b o  ICO TONE  hông b   ỗ t  dự án này. 
 

- Tán thành:       p iếu biểu quyế   đạ      %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- Không tán thành:     p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- K ô   c  ý  iế :      p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

 

Điều 3: Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho Công ty 

cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A 

1. B n chuyển như ng: Công ty CP  icostone 

2. B n nh n chuyển như ng: Công ty CP Phư ng Hoàng  anh     

3. Th i gian thực hiện: Trong quý III-I  năm 2016 

4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty: 

- Quyết đ nh các nội dung của h p đ ng chuyển như ng. 

- Chỉ đạo thực hiện các thủ t c pháp  ý  i n quan đến quy tr nh chuyển như ng tu n 

thủ các quy đ nh của pháp  u t  iệt Nam, pháp  u t các quốc gia  hác đ m b o 

quyền,   i  ch h p pháp của cổ đông và của Công ty. 
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- Tán thành:       p iếu biểu quyế   đạ      %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- Không tán thành:     p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- K ô   c  ý  iế :      p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

Điều 4: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

1.   Nội dung đã đăng ký: 

- T n công ty viết b ng tiếng  iệt: CÔNG TY CỔ PHẦN  ICO TONE 

- T n công ty viết b ng tiếng nư c ngoài:  ICO TONE JOINT  TOCK 

COMPANY 

- T n công ty viết tắt:  ICOSTONE 

2.   Nội dung đăng ký thay đổi: 

- T n công ty viết b ng tiếng  iệt dự  iến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ 

THẠCH  NH C O CẤP  C  

- T n công ty viết b ng tiếng nư c ngoài dự  iến thay đổi: VCS ADVANCED 

QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANY 

- T n công ty viết tắt: VCS STONE 

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chỉ đạo thực hiện các thủ t c thay đổi nội dung 

Gi y ch ng nh n đăng  ý doanh nghiệp của Công ty; chỉ đạo thực hiện các thủ t c 

đăng  ý thay đổi Gi y ch ng nh n đăng  ý ch ng  hoán và các thủ t c  i n quan 

khác phù h p v i quy đ nh của pháp  u t hiện hành và Điều  ệ của Công ty 
 

- Tán thành:       p iếu biểu quyế   đạ      %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- Không tán thành:     p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- Không có ý  iế :      p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

Điều 5: Sửa đổi Điều lệ Công ty 

Nội dung hiện tại Nội dung sửa đổi, bổ sung 

Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi 

nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt 

động của Công ty  

1. Tên Công ty 

 T n tiếng  iệt: CÔNG TY CỔ PHẦN 

VICOSTONE 

 T n tiếng  nh: VICOSTONE JOINT 

STOCK COMPANY 

 T n viết tắt: VICOSTONE 

Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi 

nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt 

động của Công ty  

1. Tên Công ty 

 T n tiếng  iệt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ 

THẠCH ANH CAO CẤP VCS 

 T n tiếng  nh: VCS ADVANCED QUARTZ 

STONE JOINT STOCK COMPANY 

 T n viết tắt: VCS STONE 
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- Tán thành:       p iếu biểu quyế   đạ      %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- Không tán thành:     p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- K ô   c  ý  iế :      p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

Điều 6: Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để trả  cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 

6.1.  Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 
 

- T n cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần  ICO TONE 

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ ng 

- Phương th c phát hành: Phát hành cổ phiếu để tr  cổ t c cho cổ đông hiện hữu 

- Đối tư ng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 

- Tỷ  ệ phát hành (số lượ   cổ p ầ  dự  iế  p á   à  /số cổ p iếu đ    lưu  à  ): T  

08% đến 15%.  

- Ngu n vốn: L i nhu n sau thuế chưa ph n phối, căn c  Báo cáo tài ch nh gần nh t 

đư c  iểm toán 

- Th i gian thực hiện: Trong năm 2016 hoặc 2017 

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty: 

+  Quyết đ nh tỷ  ệ phát hành c  thể, căn c  vào  ết qu  hoạt động s n xu t  inh 

doanh và t nh h nh tài ch nh của Công ty. 

+  Quyết đ nh th i điểm thực hiện c  thể, n m trong th i gian ĐHĐCĐ thông qua. 

+  Hoàn thiện và ph  duyệt phương án phát hành, đ m b o đ t phát hành thành công, 

đáp  ng y u cầu của cơ quan qu n  ý nhà nư c, tr n cơ s  tu n thủ quy đ nh của 

pháp  u t và đ m b o quyền,   i  ch h p pháp của cổ đông và công ty. 

+  Quyết đ nh phương án làm tròn và xử  ý số  ư ng cổ phiếu  hông đư c ph n phối 

hết ( ếu c ) 

+  Quyết đ nh và triển  hai thực hiện các công việc  hác  i n quan, đ m b o phát 

hành thành công. 

6.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Chỉ đạo thực hiện việc đăng  ý  ưu  ý và đăng  ý ni m yết bổ sung số cổ phiếu phát 

hành theo phương án này 

- Thực hiện việc sửa đổi Điều  ệ Công ty  Điều 7:  ốn điều  ệ, cổ phần, cổ đông sáng 

  p , thay đổi gi y ch ng nh n đăng  ý doanh nghiệp và các thủ t c có liên quan theo 

quy đ nh của pháp  u t và Điều  ệ công ty sau  hi hoàn t t đ t phát hành. 
 

- Tá    à  :       p iếu biểu quyế   đạ      %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- K ô    á    à  :     p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- K ô   c  ý  iế :      p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 
 

Điều 7: Thông qua đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với các 

ông/bà có tên sau đây: 
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1. Ông Trần Đăng Lợi 

- Ngày sinh:    04/03/1953 

-  ố CMND:    011324178 

- Ngày c p:    25/04/2011 

- Nơi c p:     Công an Hà Nội 

- Tr nh độ chuy n môn:    Cử nh n  inh tế, chuy n ngành  ế toán 

 

- Tá    à  :       p iếu biểu quyế   đạ      %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- K ô    á    à  :     p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- K ô   c  ý  iế :      p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

 

Điều 8: Thông qua đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với các 

ông/bà có tên sau đây: 

1. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc 

- Ngày sinh:    12/03/1972 

-  ố CMND:    012729064 

- Ngày c p:    19/07/2004 

- Nơi c p:     Công an Hà Nội 

- Tr nh độ chuy n môn:    Cử nh n  inh tế 

 

- Tá    à  :       p iếu biểu quyế   đạ      %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- Không  á    à  :     p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

- K ô   c  ý  iế :      p iếu biểu quyế   đạ     %  ổ   số p iếu biểu quyế       dự Đại  ội. 

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 

1. Ông/Bà:  

- Ngày sinh:   

-  ố CMND:       Ngày c p:                   Nơi c p:    

- Đ a chỉ:   

- Tr nh độ chuy n môn: 

 

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát  

1. Ông/Bà:  

- Ngày sinh:   

-  ố CMND:       Ngày c p:                   Nơi c p:    

- Đ a chỉ:   

- Tr nh độ chuy n môn: 
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Đại hội đ ng cổ đông uỷ quyền cho Hội đ ng qu n tr , Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần  ICO TONE ch u trách nhiệm chỉ đạo tổ ch c và triển  hai thực hiện các nội dung 

n u trong Ngh  quyết này.  

Ngh  quyết này có hiệu  ực  ể t  ngày 30/06/2016;  

 

 

Nơi nhận: 

- HĐQT 

- B   TGĐ 

- B   Kiể  soá  

- HNX, SSC,VSD (thay b/c) 

- Lưu QHCĐ  VT 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

HỒ XUÂN NĂNG 
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CTCP VICOSTONE 

------------ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

             Hà Nội, ngày       tháng       năm 2016 
 

 

 

QUY CHẾ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 

VICOSTONE  
(Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016) 

 

Điều 1. Các quy định chung 

1. Việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát 

(BKS) của Công ty cổ phần VICOSTONE (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo 

nguyên tắc: công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

2. Việc bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014. 

3. Đối tượng có quyền bầu cử: các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại 

diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên tại Danh sách 

tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký 

cuối cùng 12/05/2016 

4. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thay thế thành viên HĐQT và thành 

viên BKS với nhiệm vụ cụ thể: 

-  Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào HĐQT và BKS để 

thông qua tại Đại hội. 

-  Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. 

-  Giải quyết các khiếu nại về bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS (nếu có). 

Điều 2. Phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS 

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu cử Hội 

đồng quản trị”, một “Phiếu bầu cử Ban kiểm soát” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ 

đông và số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện. Phiếu bầu cử dùng để biểu quyết 

bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. 

2. Phiếu bầu cử hợp lệ: 

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành. 

- Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội thông qua. 

- Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới 

và huỷ phiếu cũ). 

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ: 

- Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành. 

- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung. 

DỰ THẢO 
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- Phiếu bầu quá số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quy định hoặc không 

bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua. 

- Phiếu có tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội 

thông qua. 

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu. 

4. Phiếu bầu cử có in sẵn danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu Công ty ở phía 

trên, bên góc phải của phiếu. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị có màu xanh, Phiếu bầu cử 

Ban kiểm soát có màu hồng. 

Điều 3. Ban kiểm phiếu 

1. Ban kiểm phiếu gồm 3 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc 

đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. 

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

- Hướng dẫn cổ đông quy định, quy trình về bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS. 

- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông. 

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông. 

- Tổ chức kiểm phiếu. 

- Lập Biên bản  kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông. 

- Cùng Chủ tọa giải quyết các khiếu nại về bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS 

(nếu có). 

3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.  

4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố 

trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu cử và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, 

phiếu bầu cử (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký. 

5. Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm 

tra phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu. 

Điều 4.   Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS  và số thành viên được bầu. 

1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị  

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 

(06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 

viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề 

cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 

40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử 

tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 

70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối 

đa tám (08) ứng viên 

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên 
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hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội 

đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng 

và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

 

2. Đề cử thành viên Ban kiểm soát 

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 

các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% 

được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng 

viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% 

được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

 Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ 

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

3.   Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu. 

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là 01 thành viên. Số lượng thành viên 

BKS được bầu thay thế là 01 thành viên (Theo Điều lệ Công ty). 

Điều 5. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

1. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị: 

- Thành viên Hội đồng quản trị là những người mà pháp luật và Điều lệ công ty không 

cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không 

phải là cổ đông của công ty. 

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của trên năm (05) công ty khác. 

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của 

pháp luật 

2. Tư cách thành viên Ban kiểm soát: 

- Thành viên Ban kiểm soát là những người đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện 

của Pháp luật và Điều lệ công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ 

đông của công ty. 

- Kiểm soát viên phải là Kiểm toán viên hoặc kế toán viên 

Điều 6. Tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS 

Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần 

của Phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu không bằng với tổng số cổ phần 

của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo 

ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu. 

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở 

hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và BKS. 

2. Việc biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS được hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu sau đây:  
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- Bầu bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (X) vào ô trống của từng 

ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng viên được chọn là kết quả chia đều 

của tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử việc được lựa chọn. 

- Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ 

đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của 

mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên 

mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của cổ đông. Số phiếu bầu cho 

từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông 

đối với mỗi ứng cử viên. 

 Ví dụ:  

+  Số ứng cử viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị là 04 người (theo thứ tự 

A, B, C, D) 

+ Tổng số thành viên được bầu thay thế vào Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty 

là: 03 thành viên. 

+  Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần. 

+ Tổng số phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn T là: 1.000 x 3 

= 3.000 phiếu bầu 

+ Cổ đông Nguyễn Văn T sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 03 ứng viên là A, 

C, D. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn T có quyền lựa chọn bỏ phiếu như sau: 

 Ứng viên A: 1000 phiếu bầu 

 Ứng viên B: 0 phiếu bầu 

 Ứng viên C:  500 phiếu bầu 

 Ứng viên D: 1500 phiếu bầu 

3. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu. 

Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương nêu trên thì phiếu 

bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ. 

4. Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ 

viết số lượng phiếu bầu cho từng người bên cạnh tên của người mình tín nhiệm lựa chọn. Cổ 

đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS vào Hòm phiếu. 

Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xoá mà phải yêu cầu Ban 

kiểm phiếu đổi lại phiếu mới. 

Điều 7. Kiểm phiếu 

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến 

hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Chủ tọa. 

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu 

đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.  

3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban 

kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó. 

Điều 8. Điều kiện trúng cử 
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- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác 

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

nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.  

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

viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số 

các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. 

Điều 9. Các quy định khác 

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu 

thay thế thành viên HĐQT và BKS. Mọi khiếu nại về kết quả bầu phải được xem xét và giải 

quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến 

Đại hội quyết định. 

- Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS này có hiệu lực ngay sau khi được Đại 

hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 

2016 

 

 

Nơi nhận: 

- Các cổ đông 

- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ BT 2016 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Năng  

NĂNG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

VICOSTONE JSC 

--------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----  ----- 

       

       Hà Nội, ngày     tháng     năm 2016 

 

 

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

 

Điều 1. Các quy định chung 

1. Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 được thực hiện theo quy định 

tại Quy chế này và các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 

2. Nguyên tắc biểu quyết: công khai,  trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

Điều 2. Phiếu biểu quyết 

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu biểu quyết” có 

ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện 

và tổng sổ phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung 

cần được thông qua tại Đại hội. 

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ: 

- Do Ban tổ chức Đại hội phát hành. 

- Có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết 

- Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết. 

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành. 

- Tẩy xóa, sửa chữa nội dung. 

- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự. 

- Một nội dung biểu quyết có quá một lần đánh dấu (X) 

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu. 

4. Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các 

phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: Tán thành; không tán thành và không 

có ý kiến. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên, bên góc trái của 

phiếu và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở 

lên. 

Điều 3. Ban kiểm phiếu 

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua.  

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết. 

- Phát phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông. 

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông. 

- Tổ chức kiểm phiếu. 

- Lập Biên bản  kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông. 

- Cùng Chủ tọa giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có). 

Dự thảo 
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3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước 

cổ đông về kết quả kiểm phiếu. 

4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước 

Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm 

phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký. 

5. Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra 

phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu. 

Điều 4. Tiến hành biểu quyết 

1. Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ 

phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không bằng với 

tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì Cổ đông/đại diện cổ 

đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu. 

2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần 

có biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện.  

3. Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ 

đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Trong trường hợp viết sai, 

cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xoá mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại 

phiếu mới. 

Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết 

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở 

một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Chủ tọa. 

2. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số 

phiếu không dùng đến. 

3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên 

bản kiểm phiếu trước Đại hội.  

4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm 

phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó. 

Điều 6. Điều kiện thông qua 

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc: 

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

- Tổ chức lại, giải thể công ty 

Sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có 

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại 

hội đồng cổ đông. 

2. Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại 

diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng 

số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 
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soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 

viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định 

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

cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử 

viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản 

trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu 

ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 7. Các quy định khác 

1. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban 

tổ chức và/hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi 

như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. 

2. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung 

biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. 

Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.  

3. Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp 

dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty. 

 

Nơi nhận: 
 

- Các cổ đông 

- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐBT 2016 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

Hồ Xuân Năng 
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CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

VICOSTONE JSC 
--------------------- 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----  ----- 

 

           Hà Nội, ngày    tháng    năm 2016 
 

 
 

QUY CHẾ TỔ CHỨC 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

 
 

Điều 1. Các quy định chung 

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 

2016(ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Vicostone để tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác tổ chức và tiến hành Đại hội, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng 

và dân chủ, phù hợp với quy định của Pháp luật. 

- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, 

điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có 

trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này. 

Điều 2. Cổ đông 

- Điều kiện tham dự Đại hội 

Người tham dự với tư cách Cổ đông bao gồm các trường hợp sau: 

+ Là người sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ 

quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 

12/05/2016; 

+ Là đại diện pháp nhân hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông, một nhóm cổ đông 

sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do 

Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2016. 

- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội: 

+ Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong Chương 

trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ Công ty. 

+ Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu 

quyết tại ĐHĐCĐ. 

+ Có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ Công ty. 

+ Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký dự họp ngay, sau đó có quyền tham gia và 

biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội 

để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ 

không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu 

biểu quyết thì cổ đông sẽ không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung 

đang được kiểm phiếu. 

+ Chấp hành Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ 

tọa. 

Dự thảo 
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+ Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết 

th c Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời kh i 

cuộc họp trước khi kết th c Đại hội phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý 

kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. 

Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết th c đại hội mà không thông báo 

với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ 

được biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa 

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. 

Chủ toạ có quyền và trách nhiệm: 

- Điều khiển Đại hội theo đ ng chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội 

thông qua, phù hợp với các quy định của pháp luật. 

- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm 

trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá 

trình Đại hội. 

- Chủ toạ có quyền thực hiện các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp một 

cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được 

mong muốn của đa số người tham dự Đại hội. 

- Chủ toạ có quyền: Yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các 

biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; 

trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật 

tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu 

về kiểm tra an ninh ra kh i cuộc họp ĐHĐCĐ. 

- Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ ngay cả trong trường hợp có đủ số đại 

biểu cần thiết đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường 

hợp sau đây:  

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông 

dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc; 

- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội. 

Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội. 

Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Chủ toạ đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết 

thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của 

mình, cụ thể:  

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung  Đại hội và những vấn đề đã được cổ 

đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội. 

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa 

gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị 

quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. 

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông. 
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Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận 

tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; phát các tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ 

đông; báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 

Điều 6. Ban kiểm phiếu Biểu quyết 

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ 

thông qua. 

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết. 

+ Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông. 

+ Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết. 

+ Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước ĐHĐCĐ 

+ Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư 

ký Đại hội. 

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm 

phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm. 

- Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình 

kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu. 

Điều 7. Trật tự Đại hội 

- Mọi người tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đ ng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức 

Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội. 

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung 

Đại hội.  

- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả 

các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để 

chuông; 

- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa. 

Điều 8. Tiến hành Đại hội 

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% 

số cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung 

tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2016. 

- Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội 

dung Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua. 

Điều 9. Phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội 

- Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến tham luận phải đăng ký 

trước như đã thông báo trong giấy mời họp ĐHĐCĐ. Tại Đại hội, các cổ đông có 

ý kiến phải đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để 

đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã 

đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước. 
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- Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có ý kiến tham luận phù hợp với các nội dung tranh 

luận tại Đại hội đồng thời giải đáp kiến nghị của cổ đông. 

- Người có ý kiến tham luận phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng 

tâm cần thảo luận và phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua. 

Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung 

trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. 

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được Đại hội biểu quyết thông qua 

theo quy định tại Quy chế biểu quyết. 

Điều 11. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường phải được Thư ký Đại hội 

ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường phải được đọc 

và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

 

Nơi nhận: 
 

- Các cổ đông 

- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐBT 2016 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

Hồ Xuân Năng 
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TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 

V/v: Đề nghị thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho Công ty 

cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 04/08/2015; 

- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản 

trị Công ty CP VICOSTONE v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 

2016. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương 

cho phép chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE, cụ thể như sau: 
 

I. Phân tích bối cảnh hiện tại: 

1.  Tháng 08/2014, Công ty CP Vicostone (Công ty) được tái cơ cấu trở thành công ty 

con của công ty CP Phượng Hoàng Xanh A&A (Tập đoàn Phenikaa). Với sự hỗ trợ nhiều 

mặt từ công ty mẹ về vốn, nguồn lực, kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp, 

kết quả SXKD của VICOSTONE đã có sự tăng trưởng vượt bậc: 

 

Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 

Tăng 

trưởng 

2014/2013 

2015 

Tăng 

trưởng 

2015/2014 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.324,52 2.106,81 59,06 2.648,23 25,70% 

Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 60,45 83,77 38,58 93,87 12,06% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 68,27 212,19 210,81 404,63 90,69% 

(Nguồn BCTC hợp nhất đã kiểm toán) 

 

2.  Tập đoàn Phenikaa sau khi trở thành công ty mẹ của VICOSTONE, đã đầu tư mở 

rộng hệ thống hạ tầng cơ sở bán hàng tại Mỹ và Canada, với tổng mức đầu tư trên 15 triệu 

USD để phục vụ bán hàng cho toàn tập đoàn, trong đó VICOSTONE là đầu mối xuất khẩu 

CÔNG T  CỔ  H N VICOSTONE 

-----o0o----- 

Số:   02BT/2016-TTr/VCS-HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----o0o----- 

              Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016 



2 
 

chính. Điều này tạo lợi thế lớn cho VICOSTONE, đặc biệt là VICOSTONE không cần 

phải đầu tư cho nguồn lực bán hàng, chi phí tiếp thị và hưởng lợi từ việc làm đầu mối xuất 

khẩu. 

3.  Kết quả là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm, phương thức 

quản trị và kinh doanh được thống nhất trên toàn tập đoàn, các hoạt động đầu mối nhập 

nguyên vật liệu đầu vào và xuất khẩu thành phẩm giúp cho VICOSTONE tiết kiệm chi phí 

và tăng lợi nhuận. 

4. Mức độ nhận biết nhãn hiệu VICOSTONE (theo nghiên cứu của công ty tư vấn tại 

Mỹ) chưa tương xứng với quy mô của cả Tập đoàn Phenikaa nếu VICOSTONE là đầu 

mối xuất khẩu. Trong những năm qua, chi phí cho nhận diện thương hiệu của Công ty gần 

như không đáng kể. Với quy mô công suất của toàn Tập đoàn Phenikaa lớn như hiện tại và 

kế hoạch đã định, việc xây dựng nhận diện thương hiệu sản phẩm trên quy mô thống nhất 

toàn tập đoàn là cần thiết đồng thời đảm bảo cho VICOSTONE tăng trưởng bền vững ít 

nhất 20%/năm về dài hạn. 

  

II. Mục đích chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE 

Công ty hiện đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ chính. Thị phần, hiệu 

quả hoạt động, tốc độ tăng trưởng đều có thể bị tác động tiêu cực khi xuất hiện ngày càng 

nhiều đối thủ cạnh tranh mới có tiềm lực tài chính mạnh.  

Trên cơ sở phân tích bối cảnh thực trạng của Công ty sau khi thực hiện tái cơ cấu vào 

tháng 08/2014, Hội đồng quản trị thống nhất việc chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE 

sang công ty mẹ - Phenikaa là cần thiết nhằm mục đích: 

- Tận dụng các lợi thế sẵn có, nguồn lực về tài chính, kinh nghiệm quản trị doanh 

nghiệp của công ty mẹ để triển khai có hiệu quả các chiến dịch truyền thông, 

quảng cáo sản phẩm VICOSTONE Quartz Surfaces tại các thị trường trọng điểm, 

giúp tăng doanh thu và thị phần của Công ty; 

- Tạo cơ sở để công ty mẹ có thể chủ động triển khai, điều phối kế hoạch truyền 

thông, quảng bá, bán hàng đối với sản phẩm đá nhân tạo, trong đó tiếp tục tập 

trung xuất khẩu sản phẩm của các công ty trong toàn Tập đoàn thông qua Công ty; 

- Giúp giảm chi phí tài chính cho Công ty khi việc triển khai các chương trình, dự án 

truyền thông, quảng cáo sẽ do công ty mẹ đảm nhận, từ đó tạo nguồn vốn để nâng 

cấp, đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất mới (với sự chấp thuận của công ty mẹ-

đơn vị đang giữ độc quyền công nghệ từ Breton), hạn chế các rủi ro về tụt hậu 

công nghệ; 

- Hỗ trợ và đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 20-25%/năm cho Công ty 

trong những năm tiếp theo 

III.  hương án chuyển nhượng 

1. Bên chuyển nhượng: Công ty CP Vicostone 

2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Phượng Hoàng Xanh A&A 
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3. Thời gian thực hiện: Trong quý III-IV năm 2016 

4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty: 

- Quyết định các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng. 

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quy trình chuyển nhượng tuân 

thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật các quốc gia khác đảm bảo 

quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và của Công ty. 

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh 

A&A chịu trách nhiệm:  

- Thực hiện và chịu toàn bộ chi phí cho công tác xây dựng bộ nhận diện, phát triển, 

quảng bá nhãn hiệu sản phẩm VICOSTONE Quartz Surfaces tại thị trường quốc tế 

và Việt Nam; 

- Chỉ đạo các công ty trong Tập đoàn tập trung đầu mối xuất khẩu chủ yếu về 

VICOSTONE, đảm bảo tăng trưởng ít nhất 20%/năm. 

- Cam kết cho phép VICOSTONE sử dụng nhãn hiệu VICOSTONE QUARTZ 

SURFACES để bán hàng và không phải trả bất cứ khoản chi phí nào vĩnh viễn. 
 

Trân trọng kính trình. 
 

Nơi gửi: 

- ĐHCĐBT2016 

- Lưu QHCĐ, Hồ sơ ĐHCĐBT2016 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

HỒ XUÂN NĂNG 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

-----o0o----- 

Số:  01BT/2016-TTr/VCS-BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

         Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế 

vào Ban kiểm soát) 
 

- Căn cứ Luật doanh nghi p đ  được Quốc hội nước Cộn          ội chủ nghĩa Vi t Nam, 

     XIII,  ỳ  ọp t ứ 8 t ôn  qu  n ày 26/11/2014;   

- Căn cứ Luật C ứn    oán số 70/2006/QH11 đ  được Quốc Hội nước Cộn          ội c ủ 

n  ĩ  Vi t N m      XI,  ỳ  ọp t ứ 10 t ôn  qu  n ày 29/06/2006; Luật sử  đổi, bổ sun  

một số điều củ  Luật C ứn    oán n ày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều l  củ  Côn  ty cổ p ần Vicostone đ  được Đại  ội đồn  cổ đôn  t ườn  niên 

năm 2008 t ôn  qu  n ày 26/03/2008; sử  đổi n ày 04/08/2015; 

- Căn cứ N  ị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT n ày 26/04/2016 củ  Hội đồn  quản trị 

Côn  ty CP VICOSTONE v/v tri u tập  ọp Đại  ội đồn  cổ đôn  bất t ườn  năm 2016. 

- Căn cứ đơn từ n i m củ  bà N uyễn Di u T úy N ọc 
 

I. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ 

Thành viên Ban kiểm soát của các ông/bà có tên sau đây: 

1. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc 

- Ngày sinh:    12/03/1972 

- Số CMND:    012729064 

- Ngày cấp:    19/07/2004 

- Nơi cấp:     Công an Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn:    Cử nhân kinh tế 

II. Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 

bất thường ngày 30/06/2016: 

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn  

- Ngày sinh:    01/09/1964         

- Số CMND:    011351062    

- Ngày cấp:    24/08/2013    

- Nơi cấp:     Hà Nội    

- Trình độ chuyên môn:    Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Trân trọng kính trình ! 

 

 

 
 
 

Nơi gửi: 

- ĐHCĐBT2016 

- Lưu QHCĐ, Hồ sơ ĐHCĐBT2016 

T/M BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

(Đã ký) 

LƯƠNG XUÂN MẪN 



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

-----o0o----- 

Số:   05BT/2016-TTr/VCS-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

         Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên bầu thay 

thế vào Hội đồng quản trị) 
 

- Căn cứ Luật doanh nghi p đ  được Quốc hội nước Cộn          ội chủ nghĩa Vi t Nam, 

     XIII,  ỳ  ọp t ứ 8 t ôn  qu  n ày 26/11/2014;   

- Căn cứ Luật C ứn    oán số 70/2006/QH11 đ  được Quốc Hội nước Cộn          ội c ủ 

n  ĩ  Vi t N m      XI,  ỳ  ọp t ứ 10 t ôn  qu  n ày 29/06/2006; Luật sử  đổi, bổ sun  

một số điều củ  Luật C ứn    oán n ày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều l  củ  Côn  ty cổ p ần Vicostone đ  được Đại  ội đồn  cổ đôn  t ườn  niên 

năm 2008 t ôn  qu  n ày 26/03/2008; sử  đổi n ày 04/08/2015; 

- Căn cứ N  ị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT n ày 26/04/2016 củ  Hội đồn  quản trị 

Côn  ty CP VICOSTONE v/v tri u tập  ọp Đại  ội đồn  cổ đôn  bất t ườn  năm 2016. 

- Căn cứ đơn từ n i m củ  ôn  Trần Đăn  Lợi  

I. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ 

Thành viên Hội đồng quản trị của các ông/bà có tên sau đây: 

1. Ông Trần Đăng Lợi 

- Ngày sinh:    04/03/1953 

- Số CMND:    011324178 

- Ngày cấp:    25/04/2011 

- Nơi cấp:     Công an Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn:    Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán 

II. Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ 

đông bất thường ngày 30/06/2016: 

1. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc 

- Ngày sinh:    12/03/1972 

- Số CMND:    012729064 

- Ngày cấp:    19/07/2004 

- Nơi cấp:     Công an Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn:    Cử nhân kinh tế 

Trân trọng kính trình ! 

 

 

 
 

Nơi gửi: 

- ĐHCĐBT2016 

- Lưu QHCĐ, Hồ sơ ĐHCĐBT2016 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

HỒ XUÂN NĂNG 



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

-----o0o-----  

Số:  04BT/2016-TTr/VCS-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

 Hà Nội, ngày 14 tháng  06  năm 2016 
 

 

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 

(V/v: Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu) 

 

- Căn cứ Luật doanh nghi p đ  được Quốc hội nước Cộn          ội chủ nghĩa Vi t 

Nam,      XIII,  ỳ  ọp t ứ 8 t ôn  qu  n ày 26/11/2014;   

- Căn cứ Luật C ứn    oán số 70/2006/QH11 đ  được Quốc Hội nước Cộn         

 ội c ủ n  ĩ  Vi t N m      XI,  ỳ  ọp t ứ 10 t ôn  qu  n ày 29/06/2006; Luật sử  

đổi, bổ sun  một số điều củ  Luật C ứn    oán n ày 24/11/2010; 

- Căn cứ T ôn  tư số 162/2015/TT-BTC củ  Bộ tài c ín  b n  àn  n ày 26 t án  10 

năm 2015 Hướn  dẫn vi c c ào bán c ứn    oán r  côn  c ún , c ào bán cổ p iếu 

để  oán đổi, p át  àn  t êm cổ p iếu, mu  lại cổ p iếu, bán cổ p iếu quỹ và c ào 

mu  côn     i cổ p iếu. 

- Căn cứ Điều l  củ  Côn  ty cổ p ần Vicostone đ  được Đại  ội đồn  cổ đôn  t ườn  

niên năm 2008 t ôn  qu  n ày 26/03/2008; sử  đổi n ày 04/08/2015; 
 

- Căn cứ N  ị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT n ày 26/04/2016 củ  Hội đồn  quản 

trị Côn  ty CP VICOSTONE v/v tri u tập  ọp Đại  ội đồn  cổ đôn  bất t ườn  năm 

2016. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát 

hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được trình bày chi tiết tại văn bản đính 

kèm. 

Trân trọng kính trình! 
 

 

Nơi gửi: 

- ĐHCĐTN2016 

- Lưu QHCĐ, Hồ sơ ĐHCĐTN2016 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

HỒ XUÂN NĂNG 

 
 
 
 
 
 



CTCP VICOSTONE 

-----o0o-----  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

       Hà Nội, ngày 14 tháng  06 năm 2016 

PHƢƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG 

HIỆN HỮU  

(Kèm theo Tờ trìn  số  04BT/2016-TTr/VCS-HĐQT n ày 14/06 /2016 củ  HĐQT Côn  ty) 
 

1.  Phƣơng án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 
 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE 

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng 

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 

- Tỷ lệ phát hành (số lượn  cổ p ần dự  iến p át  àn /số cổ p iếu đ n  lưu  àn ): Từ 

08% đến 15%.  

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất được 

kiểm toán 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 hoặc 2017 

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty: 

+  Quyết định tỷ lệ phát hành cụ thể, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

và tình hình tài chính của Công ty. 

+  Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, nằm trong thời gian ĐHĐCĐ thông qua. 

+  Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, 

đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp 

luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty. 

+  Quyết định phương án làm tròn và xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết 

(nếu c ) 

+  Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác liên quan, đảm bảo phát hành 

thành công. 

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát 

hành theo phương án này 

- Chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 7: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông 

sang lập), thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành 

 

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

HỒ XUÂN NĂNG 
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TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 

V/v: T        c          Dự án Xây dựng Nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11  ã   ợc Quốc hộ  n ớc Cộng hòa xã hội 

ch  ng ĩ  V ệt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Luật Xây dựng  ố 50/2014/QH13  Luật Kinh doanh bấ   ộng sản  ố 

66/2014/QH13 và các Nghị  ịnh c a Chính ph   các   ông    c a các Bộ chuyên ngành 

về   ớng dẫn các Luật trên; 

- Căn cứ Luật Nhà ở  ố 65/2014/QH13   g ị  ịnh số 99/2015/ Đ-CP ngày 20/10/2015 c a 

Chính ph  q    ịnh chi tiết và   ớng dẫn       n   ộ   ố   ề  c     ật Nhà ở;  

- Căn cứ Đ ều lệ c a Công ty c  ph n V co  one  ã   ợc Đại hộ   ồng c   ông    ờng 

n ên nă  2008   ông q   ng   26/03/2008;  ử    i ngày 04/08/2015; 

- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ng   26/04/2016 c a Hộ   ồng quản trị 

Công ty CP VICOSTONE về việc triệu tập họp Đại hộ   ồng c   ông bấ     ờng nă  

2016. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương cho 

phép thay đổi chủ đầu tư Dự án Xây dựng nhà ở cho CBCNV Vicostone cụ thể như sau: 

I. Tổng quan về dự án: 

- Chủ đầu tư: CTCP VICOSTONE. 

- Địa điểm: Lô đất CT thuộc Khu dân dụng Bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch 

Thất, Thành phố Hà Nội. 

- Tổng mức đầu tư: 685.539.865.000 đồng 

- Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và vốn huy động khác. 

- Quy mô đầu tư: Xây dựng 02 tòa nhà chung cư cao 21 tầng (ký hiệu 21T1 và 21T2) có 01 

tầng hầm chung. Tổng số căn hộ là 960 căn với diện tích từ 44,6m2 đến 65,8m2 (theo 

diện tích thông thủy căn hộ) hoặc từ 47,9m2 đến 69,2m2 (tính theo diện tích tim tường).  

 ÔNG T   Ổ  H N VICOSTONE 

-----o0o----- 

Số:   01BT /2016-TTr/VCS-HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----o0o----- 

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 nă  2016 
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- Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho CBCNV, giúp CBCNV ổn định chỗ ở, 

yên tâm công tác lâu dài cho Công ty, đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động 

trong quá trình xây dựng và vận hành dự án;  

- Tình hình thực hiện:  

Ngày 30/10/2013, dự án đã được Sở Xây dựng TP. Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng giai 

đoạn 1 số 55/GPXD-SXD về việc xây dựng móng và tầng hầm của dự án; Ngày 

23/01/2015, Sở xây dựng TP. Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 04/GPXD-SXD cho 

giai đoạn 2 của dự án; 

Công ty đã khởi công xây dựng trước tòa 21T1 vào tháng 06/2014. Tính đến thời điểm 

hiện tại công trình đã hoàn thiện đổ sàn tầng 22, xây trát tường bao, tường căn hộ hoàn 

thiện đến tầng 14. Dự kiến bàn giao nhà vào tháng 10/2016. 

Giá trị giải ngân thực hiện trong năm 2015 đạt 71.106.853.561 đồng, lũy kế giải ngân của 

dự án đến hết ngày 30/04/2016 đạt 132.546.612.752 đồng;  

Trong chi phí đầu tư đã thực hiện, vốn vay ngân hàng là: 70.520.592.372 đồng với lãi 

suất 9,5%/năm; lũy kế lãi đã trả đến hết ngày 30/04/2016 là 3.540.198.660 đồng. 

Kế hoạch giải ngân đến 31/12/2016: 312,7 tỷ đồng. 

 

II. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án: 

Mục tiêu chính của dự án là nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho CBCNV. Việc phân phối, 

bán căn hộ ra thị trường chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng đủ nhu cầu của CBCNV.  

Vì mục đích hỗ trợ CBCNV, giá bán dự kiến là mức giá thành đảm bảo Công ty có thể thu 

hồi đủ vốn đầu tư, mà không có lợi nhuận. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Công ty ngay cả với mức giá nêu trên việc bán được căn hộ tại 

khu vực xã Thạch Hòa sẽ rất khó khăn nếu không có những giải pháp hỗ trợ hiệu quả như bảo 

lãnh cho CBCNV vay tiền ngân hàng để mua nhà và thanh toán dần trong 10 - 15 năm. Đối 

với việc bán căn hộ ra thị trường, Công ty không thực hiện bảo lãnh, nhưng cũng phải hợp tác 

với ngân hàng thực hiện cho vay vốn đối với người mua có nhu cầu và thực hiện thế chấp 

chính căn hộ đó. 

Với tổng số CBCVN gần 600 người, nhu cầu đăng ký mua nhà tối đa khoảng 150-200 căn. 

Việc bán căn hộ cho CBCNV của các công ty khác trong Tập đoàn sẽ phải thực hiện như đối 

với việc bán ra thị trường, do Công ty không thể đứng ra bảo lãnh cho CBCNV của các công 

ty này vay vốnvì VICOSTONE không sở hữu vốn tại các công ty này. 
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Từ những phân tích nêu trên có thể khẳng định: Việc chuyển nhượng dự án từ Công ty 

VICOSTONE sang CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) là cần thiết nhằm: 

- Đảm bảo quyền và lợi ích cho CBCNV trong toàn Tập đoàn vì với tư cách là công ty mẹ, 

Phenikaa có đủ cơ sở để bảo lãnh cho CBCNV vay vốn khi có nhu cầu mua nhà; 

- Giúp VICOSTONE nhanh chóng thu hồi toàn bộ vốn đầu tư đã bỏ ra; giảm bớt các chi 

phí liên quan như chi phí lãi vay, chi phí quản lý vận hành tòa nhà… để tập trung nguồn 

lực vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và đầu tư mở rộng sản xuất đảm bảo hoạt động kinh 

doanh hiệu quả và bền vững. 

 

III.  hương án chuyển nhượng dự án 

1. Chủ đầu tư hiện tại: Công ty cổ phần Vicostone 

2. Chủ đầu tư đề nghị thay đổi: Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A A  

3. Các nội dung của dự án đã được duyệt: Không thay đổi. 

4. Ngh a vụ với các đơn vị liên quan:  

Chủ đầu tư mới sẽ tiếp tục thực hiện ngh a vụ đối với các đơn vị/cá nhân liên quan, đảm 

bảo quyền và lợi ích không thay đổi như Công ty CP Vicostone đang thực hiện. 

Phenikaa sẽ phải thanh toán tất cả các chi phí phát sinh (bao gồm chi phí tài chính hợp 

pháp) từ đầu dự án đến thời điểm có đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật 

vàcơ quan có th m quyền chấp thuận thay đổi chủ đầu tư, không gây bất cứ khoản lỗ phát 

sinh nào cho VICOSTONE, tất cả các khoản đầu tư tại thời điểm này mà Vicostone chưa 

thanh toán cho các nhà thầu thì Công ty CP Phượng Hoàng Xanh A A có ngh a vụ thanh 

toán cho nhà thầu thay cho Vicostone. 

5. Phương thức thực hiện: Công ty CP Vicostone thực hiện chuyển nguyên trạng dự án và Công 

ty CP Phượng Hoàng Xanh A A nhận nguyên trạng dự án để tiếp tục triển khai các hạng 

mục công việc mà Vicostone đang thực hiện dở dang. 

6. Thời gian thực hiện: 

Trong Quý III-IV năm 2016 

Trong thời gian thực hiện các thủ tục thay đổi chủ đầu tư của dự án theo đúng quy định của 

pháp luật, Công ty cổ phần Vicostone v n tiếp tục triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ 

của Dự án; Chủ đầu tư mới sẽ tiếp quản và tổ chức thực hiện Dự án sau khi có sự chấp thuận 

của cơ quan có th m quyền và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

7. Chi phí thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư: 
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Mọi chi phí hợp pháp để thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư do Công ty cổ phần Phượng 

Hoàng Xanh A&A chi trả.  

8. Ủy quyền cho HĐQT Công ty: 

- Hoàn thiện và phê duyệt phương án chi tiết đảm bảo quyền, lợi ích của khách hàng 

(nếu có) và các bên có liên quan; 

- Quyết định thời điểm và chỉ đạo làm việc với các cơ quan chức năng có th m quyền để 

được chấp thuận chuyển chủ đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc 

thay đổi chủ đầu tư dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo 

quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và của Công ty. 

- Quyết định giá chuyển nhượng dự án trong trường hợp cơ quan nhà nước có th m 

quyền yêu cầu thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư bằng hình thức chuyển nhượng dự 

án, trên cơ sở đảm bảo VICOSTONE không bị lỗ từ dự án này. 

Phương án nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ có thể được thực hiện 

nếu có sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có th m quyền. 

Trân trọng kính trình ! 

 

Nơi gửi: 

- ĐHCĐBT2016 

-     QHCĐ  Hồ  ơ ĐHCĐBT2016 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

HỒ XUÂN NĂNG 
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TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 

V/v: Đề nghị thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi  

Điều lệ Công ty 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 04/08/2015; 

- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản 

trị Công ty CP VICOSTONE v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 

2016. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau: 

I. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: 

1.   Nội dung đã đăng ký: 

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VICOSTONE JOINT STOCK 

COMPANY 

- Tên công ty viết tắt: VICOSTONE 

2.   Nội dung đăng ký thay đổi: 

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ 

THẠCH ANH CAO CẤP VCS 

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: VCS ADVANCED 

QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANY 

- Tên công ty viết tắt: VCS STONE 

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi nội 

dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; chỉ đạo thực hiện các 

thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và các thủ tục 

liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của 

Công ty 

 ÔNG T   Ổ  H N VICOSTONE 

-----o0o----- 

Số: 03BT/2016-TTr/VCS-HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

           Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016 
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II. Sửa đổi Điều lệ Công ty: 

Nội dung hiện tại Nội dung sửa đổi, bổ sung 

Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi 

nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt 

động của  ông ty  

1. Tên Công ty 

 Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PH N 

VICOSTONE 

 Tên tiếng Anh: VICOSTONE JOINT 

STOCK COMPANY 

 

 Tên viết tắt: VICOSTONE 

Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi 

nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt 

động của  ông ty  

1. Tên Công ty 

 Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PH N ĐÁ 

THẠCH ANH CAO CẤP VCS 

 Tên tiếng Anh: VCS ADVANCED 

QUARTZ STONE JOINT STOCK 

COMPANY 

 Tên viết tắt: VCS STONE 

 

III. Giải trình lý do thay đổi tên công ty: 

- Đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để thực hiện việc chuyển nhượng nhãn hiệu 

VICOSTONE cho CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A - công ty mẹ (nếu được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua) do hiện nay nhãn hiệu VICOSTONE đang 

trùng với tên thương mại của Công ty; 

- Tách bạch giữa tên thương mại của Công ty và nhãn hiệu cho sản phẩm đá 

nhân tạo gốc thạch anh (là nhãn hiệu chung cho các sản phẩm đá nhân tạo của 

các công ty trong Tập đoàn Phenikaa); tránh gây nhầm lẫn và đảm bảo thuận 

tiện trong công tác quảng bá nhãn hiệu sản phẩm VICOSTONE QUARTZ 

SURFACES tại thị trường trong nước và quốc tế. 

Trân trọng kính trình. 

 

Nơi gửi: 

- ĐHCĐBT2016 

- Lưu QHCĐ, Hồ sơ ĐHCĐBT2016 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

HỒ XUÂN NĂNG 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                         …………, ngày  ……  tháng …… năm 2016 
 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ 
Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của CTCP VICOSTONE 

Kính gửi: Công ty cổ phần VICOSTONE 

 

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:  .........................................................................................................  

Địa chỉ:  .............................................................................................................................................  

    MN /H  chi u/ĐKK :  ...........................................................................................................        

Ngày cấp: ...............................................Nơi cấp:  ............................................................................  

Điện thoại:............................Fax: ……………………Email:  .........................................................  
 

1. Đăng ký tham dự Đại h i đồng cổ đông bất thường năm 2016 của  ông ty cổ 

VICOSTONE với s  cổ phần là: 

-    cổ phần sở hữu: ……………………………cổ phần 

-    cổ phần nhận uỷ quyền: ……………………cổ phần (n u có) 

(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền) 

-    cổ phần đại diện: …………………………..cổ phần (n u có) 

Tổng:…………………………………………cổ phần 

(  ng ch  …………………………………………………………………………………) 

2. Đăng ký phát biểu (n u có) tại Đại h i đồng cổ đông bất thường năm 2016 của  ông ty cổ 

phần VICOSTONE. 

N i dung đăng ký phát biểu : ............................................................................................................  

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

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

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

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

Đề nghị Ban tổ chức Đại h i đồng cổ đông bất thường năm 2016 của  ông ty cổ phần 

VICOSTONE xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại h i đồng cổ 

đông bất thường năm 2016 của  ông ty. 

         Cá nhân/Tổ chức đăng ký 

     (Ký, ghi rõ họ tên. Đóng dấu n u là tổ chức) 

 

 

 

 
 

 

 

GHI CHÚ: Quý cổ đông về dự họp Đại h i vui lòng gửi Giấy đăng ký bằng đường bưu điện 

hoặc fax hoặc email về  ông ty cổ phần VICOSTONE trước 17h00 ngày 28 tháng 06 năm 

2016 theo địa chỉ sau: 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

Địa chỉ: Khu  ông Nghệ  ao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà N i 

ĐT: 04 33 685 827          Fax: 0433 686 652          Email: quanhecodong@vicostone.com    

 

 

mailto:quanhecodong@vicostone.com


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ CỬ 

(Thành viên Ban kiểm soát Công ty) 

 

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016  

Công ty cổ phần VICOSTONE 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2008 thông qua ngày 26/3/2008, sửa đổi ngày 04/08/2015 

 

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: ........................................................  

Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ........................................... Nơi cấp .....................................................................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu/đại diện: ..................................................................................................  

Bằng chữ: ...............................................................................................................................  

Đồng ý đề cử: 

1. Ông (bà):  ................................................... SN:  ................................................................  

Số CMTND/Hộ chiếu:  ....................... cấp ngày:  ................... Nơi cấp:  ...............................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................................  

2. Ông (bà):  ................................................... SN:  ................................................................  

Số CMTND/Hộ chiếu:  ....................... cấp ngày:  ................... Nơi cấp:  ...............................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................................  

 

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Ban kiểm soát” được bầu tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần VICOSTONE ngày 30 tháng 06 năm 2016. 
 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty. 

…………, ngày     tháng    năm 2016 

NGƯỜI ĐỀ CỬ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 

Ghi chú: Giấy đề cử thành viên BKS phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 

17 giờ 00 ngày 19/06/2016 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp) kèm theo bản Sơ yếu lý 

lịch của người được đề cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác 

trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh). 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ CỬ 

(Thành viên Hội đồng quản trị Công ty) 

 

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016  

Công ty cổ phần VICOSTONE 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2008 thông qua ngày 26/3/2008, sửa đổi ngày 04/08/2015 

 

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: ........................................................  

Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ........................................... Nơi cấp .....................................................................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu/đại diện: ..................................................................................................  

Bằng chữ: ...............................................................................................................................  

Đồng ý đề cử: 

1. Ông (bà):  ................................................... SN:  ................................................................  

Số CMTND/Hộ chiếu:  ....................... cấp ngày:  ................... Nơi cấp:  ...............................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................................  

2. Ông (bà):  ................................................... SN:  ................................................................  

Số CMTND/Hộ chiếu:  ....................... cấp ngày:  ................... Nơi cấp:  ...............................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................................  

 

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Hội đồng quản trị” được bầu tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần VICOSTONE ngày 30 tháng 06 năm 2016. 
 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty. 

…………, ngày     tháng    năm 2016 

NGƯỜI ĐỀ CỬ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 

Ghi chú: Giấy đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 

17 giờ 00 ngày 19/06/2016 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp) kèm theo bản Sơ yếu lý 

lịch của người được đề cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác 

trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh). 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ỨNG CỬ 

(Thành viên Ban kiểm soát Công ty) 
 

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 

 Công ty cổ VICOSTONE 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2008 thông qua ngày 26/3/2008, sửa đổi ngày 04/08/2016 

 

Tên tôi là: ....................................................... NS:  ................................................................  

Số CMTND/Hộ chiếu:  ....................... cấp ngày:  ................... Nơi cấp .................................  

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu/đại diện: ..................................................................................................  

Bằng chữ: ...............................................................................................................................  

 

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Ban kiểm soát” được bầu tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần VICOSTONE ngày 30 tháng 06 năm 2016. 

 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty. 

…………, ngày     tháng    năm 2016 

NGƯỜI ỨNG CỬ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Giấy ứng cử thành viên BKS phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 

17 giờ 00 ngày 19/06/2016 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp) kèm theo bản sơ yếu lý 

lịch của người ứng cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong 

thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh). 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ỨNG CỬ 

(Thành viên Hội đồng quản trị Công ty) 
 

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 

 Công ty cổ VICOSTONE 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2008 thông qua ngày 26/3/2008, sửa đổi ngày 04/08/2016 

 

Tên tôi là: ....................................................... NS:  ................................................................  

Số CMTND/Hộ chiếu:  ....................... cấp ngày:  ................... Nơi cấp .................................  

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu/đại diện: ..................................................................................................  

Bằng chữ: ...............................................................................................................................  

 

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Hội đồng quản trị” được bầu tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần VICOSTONE ngày 30 tháng 06 năm 2016. 

 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty. 

…………, ngày     tháng    năm 2016 

NGƯỜI ỨNG CỬ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Giấy ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

trước 17 giờ 00 ngày 19/06/2016 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp) kèm theo bản sơ yếu 

lý lịch của người ứng cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác 

trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh). 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

VICOSTONE JSC 

------------------- 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------- 

 
..................., ngày …… tháng …… năm 2016 

 
 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của CTCP VICOSTONE  
 

 

          Mã tham dự ĐH:  
 

 

BÊN ỦY QUYỀN:    ..............................................................................................................  

Số ĐKCSH:  .............................. cấp ngày ............................. tại .............................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................................  

Sở hữu/đại diện số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1CP) là:    …………… CP 

Bằng chữ:  ...............................................................................................................................  

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:  ...................................................................................................  

Số CMND (Hộ chi u):                       cấp ngày      /     /               tại: …………. 

Địa chỉ:  ...................................................................................................................................  

Số cổ phần nhận ủy quyền:…………….. CP 

Bằng chữ:  ...............................................................................................................................  

 

PHẠM VI, THỜI HẠN ỦY QUYỀN 
 

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2016 của Công ty cổ phần VICOSTONE và đại diện biểu quy t tại Đại hội với tất cả 

số cổ phần được ủy quyền. 

Bên nhận ủy quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo 

k t quả Đại hội cho Bên ủy quyền. 

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 

2016 của Công ty cổ phần VICOSTONE; được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như 

nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Ban tổ chức Đại hội. 

 

 BÊN ỦY QUYỀN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 

 (Ký , ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



 
 
 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––– 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

 

1.  Họ và tên:                                   

2. Giới tính:                                                    

3. Ngày, tháng, năm sinh:                       

4. Nơi sinh           

5. Quốc tịch:                                    

6. Dân tộc:                                          

7. Số CMND:                                 Ngày cấp:                              Nơi cấp:                                                                   

8. Quê quán:                                     

9. Địa chỉ thường trú:                     

10. Số điện thoại liên lạc:               

11. Trình độ văn hóa:                            

12. Trình độ chuyên môn:        

13. Quá trình công tác:  

14. Chức vụ công tác hiện nay 

15. Số c  ph n đang n m gi  tại CTCP  ICOSTONE:   

16. Số c  ph n c a người có liên quan n m gi  tại CTCP  ICOSTONE:   

17. Hành vi vi phạm pháp lu t:   

18. Quy n l i mâu thu n với l i ích Công ty:   

Tôi xin cam kết lời khai trên là đúng, không vi phạm các quy dịnh c a pháp 

lu t hiện hành khác có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp lu t v  bản khai 

này. 

 

 ác nh n l  lịch 
Hà Nội, ngày    tháng    năm 2016 

Người khai 

 

 

 

MẪU 

¶nh 4 x 6 
(¶nh mÇu míi 

nhÊt cã ®ãng dÊu 
gi¸p lai cña c¬ 

quan x¸c nhËn lý 
lÞch) 
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