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QUYET D!NH 

V/v: Ban hành Diu I Cong ty C phn Tp doàn Cong ng CMC 

(Bàn sü'a d6i, b6 sung In thü' hai mu'o'i m6t) 

CHU T!CH  HQI DONG QUAN TR! 

Can cC, Lut Doanh nghip s6 59/2020/QHI4 duc'c Qu6c hi nL,&c CHXHCN Vit Nam thông 

qua ngAy 17/06/2020, 

Can cr Di4u /0 hoot dng cUa COng ty C6 phn Tp dOàn Cong ngh0 CMC; 

Can cci-' Biën bàn hQp va Ngh/ quyt s6 01/2021/NQ - DHDCD cUa Di h01  76ng C6 ciOng thu'&ng 

niOn COng ty C6 phn Tp doàn Cong ngh CMC ban hành ngày 21/07/2022; 

Can ccr Ngh/ quyét s6 2'-i/2022/NQ — HDQT cUa H0i  d6ng quàn fri  COng ty C6 phn Tp d'oàn 

Cong nghO CMC ngAy 2_O/09/2022 Vv Thông qua k6t qua phát hành c6 phi6u trà c6 tc,'c näm 

2021 Va trà c6 phi6u thu-'&ng do thçrc hiën tang v6n c6 ph6n tr ngu6n v6n chO s& hQ'u. 

QUYET DIN H: 

DIEU 1: Ban hành kern thea Quyt dlnh  nay: Diu I Cong ty CO phn Tp doàn Cong ngh CMC 

- Bàn si'a dOi, bO sung In th hal mu'o'i mOt. 

IEU 2: Hièu Iu'c thi hành: QuyOt dnh nay có h10u  Iy'c k tü' ngày k' và thay thO cho Dièu I Cong 

ty CO phn Tap doàn Cong ngh CMC - Bàn sci'a dOl, bO sung In thü' hal mu'o da du''c 

D?i hi d6ng cO dông ththng niên nàm 2022 thông qua ngày 27/07/2022. 

DIEU 3: Thành viên Hi dng quân trj, Ban kiOm soát, Ban diu hành, các phOng, ban, b phn 

cüa Cong ty và các Ca nhân có lien quan khác chju trách nhiêm thi hành quyt dnh nay.!. 

No'i nhãn: 

- Nhu' Diu 3; 

- Lu'uVänthu'; 

- Lu'u VP HDQT. 
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Aspire to Inspire the Digital World 
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CONG NGH CMC 
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PHAN MY DAU 

Diu l nay du'çc thông qua thea Ngh quyt cüa £i hi dóng C6 dOng thiv&ng niên s 

01/2022/NQ-HDCE ngày 27 tháng 07 nàm 2022. 

CHLYONG I. D!NH  NGHTA CAC THUAT NGU' TRONG DiE1J LE 

Diêu 1. Giãi thIch thut ngu' 

Trong iu lê nay, nhG'ng thut ngQ' du'O'i dày du'c hiu nhu' sau: 

a) Von diu l là tOng mnh giá cO phn dã ban hoc duc däng k' mua khi 

thành 1p Cong ty cO phn Va theo quy dlnh t?i iu 6 Diêu l nay; 

b) VOn cô quyèn biu quyét là vOn CO phn, theo dO ngi s& hO'u CO quyn biu 

quyét v nhung vn dè thuQc thm quyèn quyt dnh cüa Oi hi d6ng CO 

dOng; 

c) Luât Doanh nghip là Lut Doanh nghip sO 59120201QH14 du'Q'c Qu6c hôi 

nu'àc Cong hOa Xä hi Chü nghTa Vit Nam thông qua ngày 17 thãng 06 nãm 

2020 và câc bàn sCi'a dOl, bO sung (nOu có); 

d) Lut ChCi'ng khoán là Lut Chü'ng khoán sO 54/2019/QH14 dtc Qu6c hi 

nu'&c Cong  hàa Xã hOl  ChO nghia Viêt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 nàm 

2019 và các bàn sü'a dOl, bO sung (nu có); 

e) Vit Nam là nu'c Cong hôa Xã hi Chü nghTa Vit Nam; 

f) Ngày thành 1p là ngày ma Cong ty du'Q'c cp Giy chü'ng nhn dàng k' doanh 

nghip Ian du 

g) Ngu'i diu hành doanh nghip là Chü tch Oièu hành Tp doàn, TOng giám 

dOc, các PhO Chü tich,  cac Giám dOc chü'c nàng (CxO) va cac thành viên Ban 

dièu hành khác trong Cong ty thuc thm quyèn phê chun cüa Hi dOng quàn 

tn. 

h) Ngu'O quàn l' doanh nghip là ngu'ô'i quàn l' COng ty, baa gim Chi tjch Hi 

dcng quàn tn, thành vien Hi dOng quàn tn, TOng giám dOc và (cac) Ca nhân 

giG' chG'c danh quàn l' khác trong Cong ty thuc thm quyn bO nhim, phê 

chun cOa Hi dOng quàn tr thea tG'ng thO'i kS'. 

I) Ngui cO lien quan là Ca nhän, tO chG'c du'cc quy dlnh tal khoàn 46 Eiu 4 

Lut ChG'ng khoàn; 

j) CO dOng là cà nhàn, tO chCi'c s hG'u It nhOt mt cO phn cüa COng ty; 

k) CO dông l&n là CO dOng duc quy djnh tai  khoàn 18 iu 4 Lut ChU'ng khoán; 

I) Th&i han hot dng là th&i gian hoat dng côa Cong ty &rc quy djnh t Oiu 

Trang 4 
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2 Dièu i nay và thO'i gian gia han (nu Ca) dU'cYC Di hi dng C6 dOng ca 

Cong ty thông qua; 

m) S giao djch chO'ng khoán là So' giao dch chü'ng khoán Vit Nam và các Cong 

ty con. 

2. Trong Oièu l nay, các tham chiu tO môt hoc mt só quy dnh hoc van ban khác 

bao gm ca nhu'ng sa d61, b6 sung hoc van ban thay th. 

3. Các tiêu d (Mc, Diu cüa Ou i nay) du'çc sO' dung nhm thun tin cho vic hiu 

nOi dung và khOng anh hu'&ng tài ni dung cOa Diu i nay. 

4. CAc tO' hoc thut ngu' da du'cyc dnh nghia trong Lust  Doanh nghip sé cô nghia 

tu'o'ng tu' trong Dièu le nay. 

CHU'aNG II. TEN, HiNH THU'C, TRy S&, CHI NHANH, VAN PHONG DI DIN, DIA 

DIEM KINH DOANH, THI HN HOT DQNG vA NGU'I DI DIN THEO PHAP LU,T 

CUA CONG TY 

Diu 2. Ten, hlnh thO'c, try sO', chi nhánh, van phOng di din, da dim kinh doanh Va 

thO'i h?n  hot ding cUa Cong ty 

1. TênCOngty 

• Ten ting Vit: CONG TY CO PHAN T.P OAN CONG NGH CMC 

• Ten ting Anh: CMC Corporation 

• Ten vit tt: Tp doàn Cong ngh CMC 

2. Cong ty là Cong ty c6 phn Co tu' càch pháp nhân phO h9'p v&i pháp lust  hin hành 

cOa Viet  Nam. 

3. Tru sO' dàng k' cOa Cong ty: duc ghi trên Giy chU'ng nhn dang k' doanh nghip 

CO ngày cp (hoc sO'a d61) gn nht cOa Cong ty. 

4. COng ty cO th thành 1p chi nhánh va van phOng d?i  din  t?i  dja bàn kinh doanh d 

th'c hiên các myc tiêu ho?t dng cOa Cong ty phU hp vOl quyt dnh cOa Hi dng 

quan trj Va trong phm vi lut phâp cho phép. 

5. TrO' khi chm dU't hot dng theo quy dlnh  cOa iu i nay, Cong ty sé ho?t dng vO 

th&i hn. 

Oiu 3. Ngu'O'i di din theo pháp Iut cOa Cong ty 

1. Cong ty có 02 (hal) Ngu'o'i d?i  din theo pháp lut, bao gôm: 

a) ChO tch Hi dng quân tn 

b) Tng giám d6c 

2. Quyn hn va nghia vy cOa Ngu'&i d?i dien theo pháp lut cOa Cong ty sé do HOI 

dng quan tn COng ty quyt dlnh  trong tO'ng th&i ks'. 

Trang 5 
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CHU'ONG III. MyC liEu, PHM VI KINH DOANH VA HOiST SONG CUA CONG TY 

Siêu 4. Myc tiêu hot dng cüa Cong ty 

1. Ngành, nghè kinh doanh cüa Cong ty &c quy dnh ti Phy lyc 01 cüa Siu I nay 

2. Tp doàn Cong ngh CMC luOn kiên dlnh  v&i miic tiêu trO' thành Tp doàn so toãn 

cu, doanh thu t do, di du trong cung cp các gii pháp chuy4n d6i sO, ghi danh 

Viet Nam trên bn d6 cong ngh the gi&i thông qua nhO'ng hot dng kinh doanh ch 

lv'c cüa 04 (b6n) khOi: H thng sO; Cong ngh - Gii pháp; Kinh doanh QuOc t4; Nghiên 

ciru - Giáo dyc. 

Diu 5. Phm vi kinh doanh va ho?t  dng cUa Cong ty 

Cong ty du'c phép tién hành ho?t dOng kinh doanh theo các nganh ngh quy dnh tal Oièu 

lê nAy da dAng k, thông bAo thay dOi ni dung dAng k' vi co' quan dAng k' kinh doanh VA 

dA cOng bO trên COng thông tin dAng k' doanh nghiêp quOc gia. 

CH1YNG IV. VON DIEU L, CO PHAN, CO SONG SANG LP 

Diu 6. VOn diêu I, c6 phn, CO dOng sang ip 

1. VOn iu I cOa Cong ty du'cyc quy d!nh  chi tit trong Phy lyc 02 kern theo Siu i 

nay. 

2. Cong ty cO th4 thay dOl vOn dièu i khi du'c Si hi dOng CO dông thông qua và phü 

h9'p vO'i cAc quy djnh cOa phAp luet. 

3. CAc cO phn cOa Cong ty vao ngAy thông qua Oiu i nay bao gOm cO phn phO thông 

va cO phn u'u dAi (nu co). CAc quyn va nghTa vy cOa CO dOng nem giu' ti'ng Ioi 

CO phn duc quy djnh t?i Diu 11 Diu 12 Oièu i nay. 

4. COng ty có th4 phát hành các loi cO phn u'u dAi khAc sau khi cô sy' chep thun cOa 

Di hi dOng CO dOng va phO hp vOl cAc quy dnh cOa pháp lut. 

5. Ten và cAc thông tin khác v CO dOng sAng lap du'c nêu t?i  Phy lyc 03 kern theo 

Eiëu ie nAy. 

6. CO phn phO thông phi divc u'u tiên chAo bAn cho cAc CO dOng hien  hG'u theo tç le 

tu'o'ng ü'ng vO'i tç' ie sO' hO'u c6 phn phO thông cOa hç trong Cong ty, trü' tru'ng hç'p 

Oi hOl  dOng CO dOng quyOt dlnh  khAc, sO cO phn CO dOng khOng dAng k' mua hOt 

sé do Hi dOng qun tr cOa Cong ty quyOt dnh. Hi dOng qun trj cO thO phAn phOl 

sO cO phn do cho CO dông va ngu'Ol khAc vol diu kien  khOng thun Iç'i ho'n so vol 

nhU'ng diu kien dA chào bAn cho cAc CO dOng hien hu'u trci' trng ho'p Sal hi dOng 

CO dOng cO chOp thun khAc. 

7. COng ty có thO rnua cO phn do chInh Cong ty dA phAt hành theo nhO'ng cAch thO'c 

Trang 6 
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du'c quy dnh trong iu le nay và pháp lut hin hành. 

8. Cong ty cO th phát hành các loi chU'ng khoán khác theo quy dnh cOa pháp Iut. 

Diu 7. ChU'ng nhn c6 phiu 

1. C6 dông cOa Cong ty du'cc cp chü'ng nhn c6 ph14u tu'o'ng Cvng v&i s6 c6 phn và 

loi c6 phn so' hü'u theo quy dnh cOa phap Iut v ch0ng khoán. 

2. C6 phiu là loi chU'ng khoán xac nhn quyn va 19'i ich hp pháp cOa ngiO'i sO' hü'u 

d61 v&i mt phn von cO phn cOa Cong ty. CO phiOu phãi CO dy dO các ni dung 

theo quy djnh t?i  khoán I Diu 121 Lut Doanh nghip. 

3. Khi thanh toán dy di tièn mua CO phn theo quy dlnh  ti phng an phát hành cO 

phiéu cOa Cong ty, ngu'&i sO' hu'u sO cO phn du'c cp chO'ng nhn cO phiu theo 

quy dnh cOa pháp !ut v chO'ng khoán. Ngu'o'i so' hü'u cO phn khOng phal tr cho 

Cong ty chi phi in chU'ng nhn cO phiu. 

4. Tru'ng hQ'p cO phiu bj mt, bi hu' hông hoc b hOy ho?i du'âi hinh thU'c khác thi CO 

dOng du'c Cong ty cp li cO phiéu theo d ngh cOa CO dOng dO. Oè ngh cOa CO 

dOng phi baa gOm các ni dung sau dày: 

a) Thông tin ye cO phiéu dã bi mt, bi hu' hông hoc bi hOy hoi du'O'i hlnh thU'c 

khác; 

b) Cam kt chlu trách nhim v nhu'ng tranh chp phát sinh tü' viêc cp li cO 

phi&u mO'i. 

oieu 8. ChO'ng chi chU'ng khoán khác 

ChO'ng chi trái phiu hoc chO'ng chi chO'ng khoán khác cOa Cong ty du'c phát hành cO chO' 

k' cOa ChO tich HOi dOng qun tn và dOng du cOa COng ty. 

ieu 9. Chuyen nhu'o'ng c 6  phn 

1. Tt cà các cO phen du'c tci' do chuyOn nhu'cng trU' khi ieu le nay Va pháp lut cO 

quy dnh khác, cO phiOu niêm yt, dàng k' giao dlch  trên SO' giao dich chO'ng khoán 

du'çyc chuyen nhu'ng theo các quy dinh cOa pháp Iuât ye chO'ng khoán Va thj tru'o'ng 

chU'ng khoán. 

2. CO phen chu'a du'cc thanh toán dey dO khOng du'cyc chuyen nhu'o'ng Va hu'&ng 

quyèn lçi lien quan nhu' quyèn nhn cO tU'c, quyèn nhn cO phiOu phát hánh de tang 

vOn cO phen tü' nguón vOn chO so' hO'u, quyn mua cO phiOu m&i cháo ban va cáo 

quyen Ii khác theo quy dlnh  cOa pháp lut. 
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CHIYONG V. CO' CAU TO CHU'C, QUAN TR! VA KIEM SOAT 

Diu 10. Co' cu t6 chU'c, quãn trj và kim soát 

C cu t6 chü'c quân Iv', qun trl và kim soát cOa Cong ty bao gm: 

1. Ei hi dng C6 dông; 

2. Hi d6ng qun tn; 

3. Ban kim soát; 

4. Tong Giám dOc. 

CHU'aNG VI. CO BONG VA DI HQI BONG CO BONG 

Biu 11. Quyn cUa CO dông 

1. CO dong phO thông có cac quyn sau: 

a) Tham dy, phát biu trong cuOc hQp D?i hOi dOng CO dong va thy'c hin quyn 

biu quyt trçrc tiOp hoäc thông qua ngu'äi dal diên theo Oy quyn hoàc hlnh 

thO'c khác do fiu lé Cong ty, pháp luât quy dmnh.  MOI CO phn phO thông cô 

mt phiu biOu quyOt; 

b) Nhân cO tCi'c v&i mü'c theo quyOt dnh cOa B?i  hi dàng CO dOng; 

c) LJ'u tiên mua cO phn mO'i tng O'ng vâi tç' lé so' hu'u cO phn phO thông cOa 

tü'ng CO dOng trong Cong ty; 

d) Ty' do chuyn nhu'çng cO phn cOa minh cho ngu'O'i khác, trü' trLthng hçp quy 

dlnh t?i khon 3 Diu 120, khoân 1 Diu 127 Luât Doanh nghip va quy dlnh 

khác cüa pháp Iut cO lien quan; 

e) Xem xét, tra cU'u Va trIch lyc thông tin v ten và da chi lien Ic trong danh 

sách CO dông có quyn biOu quyOt; yeu cu sO'a dOi thông tin khOng chInh 

xác cOa minh; 

f) Xem xét, tra cO'u, trIch lyc hoc sao chyp Oiu i Cong ty, biên bn hQp Dai 

hi dóng CO dông Va Nghi quyOt Di hi dOng CO dông; 

g) Khi Cong ty gii th4 hoäc phá sn, du'cc nhn mt phn tài sn con l?i  tu'ng 

O'ng vO tç' i so' hO'u cO phn ti Cong ty; 

h) Yêu cu Cong ty mua I?i  cO phn trong các tru'ng hç'p quy djnh t?i  Oiu 132 

Luât Doanh nghip; 

i) Du'yc dOi xO' bInh dng. MOi cO phn cOa cOng mt loai du to cho CO dông 

so' hu'u càc quyèn, nghia vy va Ici Ich ngang nhau. Tru'ng hcp Cong ty CO 

các lo?i cO phn u'u däi, các quyn và nghia vy gn !in vOl các loi cO phn 

u'u dãi phal du'Q'c i hi dóng CO dông thông qua và cong bO dy dO cho CO 
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dông; 

j) Eucc tip can dy di thông tin d!nh  k' và thông tin bt thu'ng do Cong ty 

Cong b6 theo quy dlnh  cüa phäp lut; 

k) OLPcYC bâo ye CáC quyn, Icyi ICh hcp pháp Cua mnh; dè nghi dlnh Chi, hüy bó 

ngh quyt, quyét dnh Cua i hi d6ng C6 dông, Hi d6ng qun tr theo quy 

dnh Cüa L4t  Doanh nghip; 

I) CâC quyèn khâC theo quy dnh Cua pháp Iut và Oiu i nay. 

2. C6 dOng so' hu'u c6 phn u'u dai nhân vien (sau dày gpi tt là "c6 phn ESOP") cô 

day d CC quyn cho C6 dOng so' hO'u C6 phn ph6 thông v&i CC dim u'u däi và 

han Chê sau: 

a) Du'cc mua vO giá u'u däi do Hi d6ng qun trj quyt d!nh  ti thO dim phát 

hành; 

b) fu'çyc tg' do Chuy6n nhu'cng sau môt tho hn theo quyét dnh cia Li hôi 

dng C6 dông trén CcY so' dm bo tuân thu CàC quy dnh Cua pháp Iut (trCi' 

tru'ng hp ban li cho Cong ty theo quy djnh t?i  Quy Ché phàt hành C6 phn 

ESOP). ThO'i hn cy th tuân theo ChInh sách phát hành do HOI  dóng quàn trj 

quy dinh theo tO'ng dçt phát hanh; 

c) Các chü'ng khoán phát sinh tü' vieC  näm giG' Co phn ESOP, nhu' CO phn CO 

du'c thông qua thçi'C hien  quyn mua C6 phn trong dQ't phát hành, C6 phn 

cO dL1'C do vieC  Chia táCh C6 phn ESOP dang nm giG', C6 phn &C tr C6 

tu'C, c6 phn thu'o'ng CO th du'çyc Chuyén nhu'cng hoC khOng du'çc chuyn 

nhu'cng theo quyét dlnh  cua HOi d6ng quân tr cho m6i dçt phát hành CáC 

ChU'ng khoán nhu' vy. 

3. C6 dOng hoäC nhóm C6 dOng so' hG'u ti' 05% (näm phn tram) t6ng s6 C6 phn ph6 

thông tro' len có CáC quyêri sau: 

a) Yêu cu Hi dng qun trj thçl'C hien VIêC triêu tap hQp Oi hi d6ng C6 dOng 

theo cáC quy dnh t?i  khoan 3 Oiu 115 và Eièu 140 Luât Doanh nghip; 

b) Xem xét, tra CG'u, trIch luC s6 biên ban và ngh quyét, quyt dnh COa Hi d6ng 

quàn trj, bão CO tài ChInh bàn niên va hng näm, báo Cáo cua Ban kiém soát, 

hp dóng, giao djCh phái thông qua Hi dàng quan trl Va tài lieu  kháC, trCF tài 

lieu lien quan dn bI mt thng mgi, bI mt kinh doanh Cua Cong ty; 

C) Yêu CâU Ban kiém soAt kim tra tG'ng yen d Cy the lien quan d4n quan , 

dieu hành hoat dng Cüa Cong ty khi xét thy cn thit. Yêu Câu phài beng 

van ban và phal bao gom CáC ni dung sau dày: hQ, ten, dia  Chi lien lC, quOc 

tich, s6 giey tey pháp l' Ca cá nhân del vO'i C6 dông là Ca nhàn; ten, ma sé 

doanh nghiep hoäC só giey t pháp l' cua t6 chO'c, dja Clii try so' Chlnh dói vO'i 

C6 dOng là t6 Chu'C; sO lung C6 phn va thO'i dim dang k' CO phn cüa tü'ng 
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C6 dOng, t6ng só có phn cüa cà nhôm C6 dOng và t' i s& hu'u trong tóng 

só có phn cOa Cong ty; vn dè cn kim tra, muc  dIch k14m tra; 

d) Kién nghj vn d du'a vào chng trinh hp Di hi dng 06 ông. Kin ngh 

phài bng van bàn và thic gô'i dn Cong ty chm nht là 03 (ba) ngày lam 

vic tru'O'c ngày khai mac.  Kin nghj phài ghi íô ten 06 dOng, so lu'ng tü'ng 

loai c6 phn cüa CO dOng, vn d kin nghi du'a vào chu'o'ng trinh hop; 

e) Các quyn khác theo quy djnh cOa phãp lut va €iu l nay. 

4.	 CO dông hoäc nhôm CO dOng sO' hu'u tü' 05% (nàm phn tram) tOng sO CO phn phO 

thông trO' len cô quyèn d cv ngu'o vao Hôi dng quàn tr, Ban km soát. Viêc dè Cu' 

ngu'O'i vào Hi dng quàn tr và Ban kiém soát th'c hin nhu' sau: 

a) Các CO dông phO thông hp thành nhOm d d cu' ngu'ô'i vào Hi dóng quàn 

tr va Ban kiOm soát phài thông baa v viêc hop nhôm cho các CO dông di 

hop bit tru'&c khi khai mac Oai hi d6ng CO dông; 

b) Can CU' sO kng thành viên Hi dng quàn tr và Ban kim soàt, CO dông 

hoc nhôm 06 dông quy djnh ti khoàn nay dU'cYC quyn d cU' mt hoc mt 

sO ngu'o'i theo quyét djnh cUa i hi d6ng CO dOng lam U'ng cu' viên Hi dông 

quàn tn và Ban kiém soAt. Tru'O'ng hçp sO ci'ng cu' viên du'o'c 06 dOng hoc 

nhôm c6 dOng dè cU' thp hoi sO U'ng cU' vien ma h dtv'c quyèn dè CU' thea 

quyt dnh cUa Dal hOi d6ng CO dông thI sO U'ng CU' viên con li do Hi dng 

quàn tr!, Ban kim soát va cac CO dông khác d cu'. 

Diu 12. Nghia vy cUa CO dông 

CO dông phO thông có các nghia vu sau: 

Thanh toán dU va dUng thO'i han  sO cO phn cam kOt mua. 

2. Không du''c rUt vOn dã gOp bang cO phn phO thông ía khOi Cong ty duO mQi hinh 

thU'c, trr tru'O'ng hp du'c Cong ty hoc ngu'O'i khác mua al c6 phn. Trng hp 

cô CO dông rUt mt phn hoc toàn b vOn cO phn dã gop trái vO'i quy dlnh tai khoàn 

nay thi CO dông dO và ngi.vO'i cO l'i Ich lien quan trong Cong ty phài cUng lien dO'i chju 

trách nhim v các khoàn n' va nghTa vy tài san khác cUa Cong ty trong pham vi giá 

trl c6 phn da bj rUt Va các thit hi xày ra. 

3. Tuân thU Diu l Cong ty và Quy ch quàn l nQi b cUa Cong ty. 

4. Chp hành Nghi quyOt, quyt dnh cUa Di hi dOng CO dông, Hi dng quàn trl. 

5. Baa mt càc thông tin du'cc COng ty cung cp thea quy dlnh t?i Diu l Cong ty và 

pháp lust;  chi sU' dung thông tin du'çc cung cp d thy'c hin và bào v quyn và lçi 

Ich hp pháp cUa minh; nghiem cm phát tan hoc sao, gU'i thông tin du'c Cong ty 

cung cp cho tO chU'c, cà nhân khác. 

6. Tham dy cuc hçp Di hi dng CO dOng và thy'c hin quyèn biu quyt thông qua 
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các hinh thü'c sau: 

a) Tham du' và biu quyt tru'c tiêp t?i  cuc hap; 

b) Uy quyn cho Ca nhàn, t6 chU'c khác tham dci' và biu quyét tai cuc hop; 

c) Tham di,i' và biu quyt thông qua hi ngh tru'c tuyn, bO phiéu din tü' hoc 

hmnh thü'c diên tü' khác; 

d) Gü'i phiu biu quyt d4n cuc hpp thông qua thu', fax, thu' diên tu'; 

e) Gô'i phiu biu quyét bng cAc phu'cvng thU'c khác phU hQ'p theo quy dnh cüa 

pháp lut và Oiu l Cong ty. 

7. Chu trách nhim Ca nhân khi nhán danh Cong ty du'&i mi hinh thü'c d thci'c hin 

môt trong cac hành vi sau dày: 

a) Vi phm pháp lut; 

b) Tién hành kinh doanh Va các giao djch khác d tu' lç hoc phuc vu ki Ich cüa 

tó chü'c, Ca nhàn khác; 

c) Thanh toán cac khon nç chu'a dn h?n  tru'&c cac rCii ro tài chInh d6i vO Cong 

ty. 

8. Hoàn thành các nghia vy khác theo quy dlnh  cüa pháp lut hin hành. 

Dieu 13. Di hi clang C6 cong 

1. i hi dng C6 dOng gàm tt câ Co dông cô quyn bi4u quyt, là c quan quyét dnh 

cao nht cCia Cong ty. Di hi dng CO dong hçp thung niên m& nàm mt ln va 

trong thOi han 04 (bOn) tháng k tü' ngày kt thüc nàm tài chmnh. HOi  dông quàn tn 

quyt dnh gia h?n  hçp  D?i  hi dng CO dOng thu'ông niên trong tnu'i'ng hp cn thiOt, 

nhu'ng khOng qua 06 (sáu) tháng k4 tii' ngày k4t thUc nàm tài chInh. Ngoài cuOc hpp 

thu'i'ng niên, Oi hci d6ng CO dOng cO th hQp bt thi.i'ng. fja dim hQp Ei hi dng 

CO dOng du'cyc xác dnh là ncyi chü toa tham dy' hpp và phi 6' trên lành thO Vit Nam. 

2. HOi dOng quàn trj trieu  tp h9p i hi clOng CO dông thu'ng niên và ly'a chQn da 

dim, hthh thü'c hQp phü hçp. Hci dOng qun trj có th lgi'a chçn mOt  trong các hinh 

thU'c hpp Dai hQi d6ng CO dong du'O'i dày: 

a) Hop try'c tiOp; 

b) Hpp try'c tuyn; 

c) Hoc cáo hinh thU'c hQp phü hp khác tUy theo tInh hinh thu'c t. 

Di hôi dOng CO dOng thu'&ng nien quy4t dlnh  nhu'ng v&n d theo quy djnh ca pháp 

lut và iu l Cong ty, dc bit thông qua bào cáo tài chInh nàm du'c ki&m toán. 

Trithng hp Báo cáo kim toán bào cáo tài chInh nàm cüa Cong ty có các khon 

ngoai trü' trong yéu, ' kin kiOm toán trái ngu'c hoc tü' chOi, Cong ty phi mO'i d?i 

din tO chü'c kiOm toán du'cvc chp thun dà thy'c hin k14m toán báo cáo tài chInh 

cOa Cong ty dci' hQp £)i hi dOng CO dông thu'O'ng nien. 
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3. Hôi d6ng quân tr phi triu tp hQp ai hi d6ng C6 dOng btthu'ng trong cãctruông 

hQ'p sau: 

a) HOI d6ng quan tn xét thy cn thiét vi Ii ich cüa Cong ty; 

b) So liiQ'ng thành vien Hi dóng qun trj, Ban kim soát cOn Ii it ho'n sO Iu'ng 

thành vien tOl thiOu theo quy dnh cüa pháp Iut; 

c) Theo yeu cu côa CO dông hoäc nhôm CO dông quy d!nh t?i khoan 2 iêu 

115 côa Lut Doanh nghip; yêu cu triu tap hop Di hôi dng CO dOng phi 

du'o'c thO hin bng van ban, trong do nêu rO l' do và mvc  dich cuc hQp, cO 

dü chO' k' cüa các CO dông lien quan hoc van bn yêu CU dii'çc lap thành 

nhiu ban và tp hp dO chO' k cOa cac CO dông cO lien quan; 

d) Theo yeu cu cOa Ban kim soát; 

e) Các tru'ng hcp khác theo quy dlnh  cOa pháp lut và Dièu le nay. 

4. Tniu tp h9p Ei hi d6ng CO dông bt thng 

a) Hi dng quán trj phái triêu tp hop ai hi c3ng CO dOng trong thO'i h?n  30 

ngày k tü' ngày sO thành viên HQi d6ng quan tr, thành viên dQc 1p HOi  dóng 

quan tr hoác thành viên Ban Kim soát con li nhu' quy djnh ti dim b khoan 

3 iu nay hoc nhn du'c yeu cu quy djnh ti d14m c va dim d khoan 3 

Oiu nay; 

b) Trung hcip Hôi drig quân tr khong triu tap hQp Di hi dng CO dong theo 

quy dnh tai dim a khoân ièu nay thi trong thO hn 30 ngày ti4p theo, Ban 

kim soátthay thO Hi d6ng quan tr triu tap hQp Oi hi dóng CO dông theo 

quy dnh ti khoân 3 Dièu 140 Lut Doanh nghip; 

c) Tru'&ng hçp Ban kim soát khong triu tp hçp Oi hi d6ng CO dOng theo 

quy dnh t?i  thOrn b khoân 4 DiOu nay thi CO dông hoc nhôm CO dông quy 

dlnh ti thOrn c khoân 3 DiOu nay cO quyn yeu cu di din Cong ty triu tp 

hpp Oai hôi dng CO dOng theo quy dnh t?i  Lut Doanh nghip; 

d) ThO tc dO tO chUc hQp D?i  hi d6ng CO dOng theo quy dlnh  ti khoán 5 iu 

140 Lut Doanh nghip. 

Diu 14. QuyOn và nghia vy cüa i hi d6ng c6 dông 

1. Ei hi dng CO dOng cO quyOn Va nghia vy sau: 

a) Thông qua dlnh  hu'&ng phát triOn cOa Cong ty; 

b) QuyOt dnh !oi cO phn Va tOng sO CO phn cOa tCi'ng lo?i du'Q'c quyèn chào 

ban; QuyOt dnh vic phát hành trái phi4u chuyOn dOi; QuyOt dlnh  mU'c cO tO'c 

hang näm cOa tO'ng lo?i cO phn va hInh thc chi tra cO tti'c; 

c) QuyOt dnh sO lu'ng thành viên Hi dng quan tnj và Ban kiOm soát; bu, miOn 

nhim hoc bãi nhim thành viên Hi dng quan tr và Ban kiOm soát; 
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d) Quy4t dinh du tu' hoc bàn so tài sn Co giá tn tü' 50% (nàm mu'o phn tram) 

tOng giá trl tài sn trô' len du''c ghi trong báo cáo tài chInh hp nht gn nht 

cOa Cong ty; 

e) QuyOt dlnh  s1va dOi, bO sung ièu lê Cong ty; 

f) Thông qua báo cáo tài chmnh hng näm; 

g) Quyt dinh  mua Ii trên 10% (mu'Oi phn tram) tOng sO có phn dã ban cOa 

môi loi; 

h) Xem xét, xO' l' vi phm cOa thành vien Hi dng qun tr, thành viên Ban kim 

soát gay thit hai  cho Cong ty và CO dông Cong ty; 

I) Quyt d!nh  vic tO chü'c Ii (chia, tách, hQ'p nht, sap nhp hoc chuy4n dOi 

hInh thü'c Cong ty), giài th Cong ty; 

j) Quyt djnh ngân sách hoc tOng mCi'c thO lao, thu'ng và IQ'i  Ich khác cho Hi 

dóng qun trl, Ban kiém soát; 

k) PhO duyt Quy ch qun tr ni bO;  Quy ch hot dng Hi d6ng qun trj, Ban 

kim soát; 

I) Phé duyêt danh sách Cong ty kim toán du'c chp thun; quyét dnh Cong 

ty kim toán du'çyc chp thun thçvc hiOn kim tra ho?t dng cOa Cong ty, bãi 

min kim toán viên du'çc chp thun khi xét thy cn thiOt; 

m) Quyn Va nghia vu khác theo quy djnh pháp lut. 

2. D?i hi dng CO dông thu'ng niên tho Iun và thông qua các vn dè sau: 

a) Ké ho?ch kinh doanh hang nàm cOa Cong ty; 

b) Báo cáo tài chmnh hng nàm dä du'o'c ki4m toán; 

c) Báo cáo ca HÔi dng quán tr v qun trl và két qu hot dong cOa HOI  clóng 

qun tr va tO'ng thành viên Hi dOng qun tn; 

d) Báo cáo cOa Ban kiOm soát v két qu kinh doanh cOa Cong ty, két qu hot 

dng cOa Hi dcng quàn tr, TOng giám dOc; 

e) Báo cáo t' dánh giá kt qua ho?t dng cOa Ban kim soát và thành viên Ban 

kim soát; 

f) Mü'c c6 tü'c dOl v&i m61 c6 phn cOa tü'ng loi; 

g) SO lu'ng thành vien Hi dng quân tn, Ban kim soát; 

h) Bu, min nhim, bãi nhim thành viên Hi dng quan tn, thành viên Ban kiém 

soát; 

I) Quy&t dnh ngân sách hoc tOng mü'c thu lao, thu'ó'ng và li ich khác dOi vói 

Hi dOng quan tr, Ban kiém soát; 

j) Phé duyt danh sách Cong ty kim toán du'Q'c chp thun; quyét dlnh  Cong 

ty kim toán du'ç'c chép thun th'c hin kiém tra các ho?t dng cOa Cong ty 

khi xét thy cn thiOt; 
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k) B6 sung và sO'a dói Diu I COng ty; 

I) Loai c6 phn và s6 lu'o'ng c6 phn m&i du'cc phát hành d61 vol m61 loi c6 

phn; 

m) Chia, tách, hçp nht, sap nhâp hoäc chuyn d61 COng ty; 

n) T6 chüc l?i  va gii th (thanh lv') Cong ty và chi d!nh  nguôl thanh li'; 

o) Quyt dnh du tu' hoc bàn tài sn cüa Cong ty CO giá tr bng hoc hn 50% 

(nàm mu'o'i phn tram) t6ng giá tr tài san cüa Cong ty du'Q'c ghi trong báo cáo 

tài chInh k' hçp nht gn nht dà du'çc kim toán 

p) Quyt dinh  mua  l?i  trên 10% (mu'Ol phn tram) tóng só có phn dã bàn cüa 

môi loal; 

q) Cong ty k' két hpp dàng, giao dich vol nhCi'ng dói tu'cYng du'cyc quy dnh tai 

khoàn 1 iu 167 L4t Doanh nghip vol giá trj bng hoc Ian ho'n 35% (ba 

mu'ol lam phn tram) t6ng giá trj tài san côa Cong ty &r'c ghi trong báo cáo 

tài chInh hcp nht gn nhét; 

r) Cp cac khoàn vay hoäc bào länh cho thành viên Hi dóng quàn tn, thành 

viên Ban kiém soát, Tóng giám d6c, ngu'ô'i quàn l' khác khOng phài là 06 

dOng va nhu'ng Ca nhan,COng ty va tó chU'c cô lien quan cüa các d61 tng 

nay ngoi trü' trng hp Cong ty va tó chü'c do là các Cong ty trong cüng tp 

doan hoc các COng ty ho?t dng theo nhOm Cong ty, baa gàm Cong ty mc - 

Cong ty con, tp doàn kinh té thI do Hi d6ng quàn trl quyét dnh theo quy 

djnh ti im r Khoàn 2 Oiu 26 Eiu l nay; 

s) Hcp d6ng, giao dch vay, bàn tài san cO giá trj lOn hn 10% (mu'Ol phn tram) 

tóng già ti tài san ghi trên baa cáo tài chInh gn nht giQ'a COng ty và C6 

dOng sO' hü'u tü' 51% (nàm mu'o'i m6t phn tram) t6ng s6 c6 phn cO quyn 

biéu quy4t trO' len hoàc ngu'O'i có lien quan cüa 06 dOng dO. 

t) Phê duyt Quy ch6 ni b v quàn tn COng ty, Quy ch6 ho?t dng Hi dong 

quân tn, Quy ch hot dng Ban kim soát; 

u) Các vn d khác thea quy dlnh  cüa pháp lut và Oièu lê nay. 

3. Tét cà các nghj quyét và các vn d dà du'cc du'a vào chu'ng trinh hpp phài du'çyc 

du'a ra thàa lun va bi6u quyét t?i  cuQc hQp fi hi dng C6 dông. 

4. Trong tru'ang hpp cn thiét, Hci d6ng quàn trj cO the t6 chü'c xin ' kién ?i  hi dng 

c6 dông bng van bàn dé thông qua các vn dè quy dlnh t?i khaàn 1, khoàn 2 Diêu 

nay. 

Dthu 15. Uy quyn tham dy' hçp D?i  hi dong c6 dong 

C6 dOng, ngu'O'i di din thea üy quyen cüa 06 dOng là t6 chO'c cO the try'c tip tham 

dci' hQp hoc ty quyn cho mt hoc mt so cá nhân, tó chü'c khác dcv hQp hoc dcv 
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hop thông qua mQt trong cac hmnh thO'c quy dnh ti khoàn 3 iu 144 Lut Doanh 

nghiêp. 

2. Viêc Oy quyn cho cá nhän, t6 chc d?i  diên dci' hop i hi d6ng C6 dông theo quy 

dlnh t?i khoàn 1 Eièu nay phài 1p thành van bàn. Van bàn Oy quyn du'ci'c Ip theo 

quy dinh cOa pháp Iuât v dan sy va phài nêu rO ten 06 dông Oy quyn, ten cà nhân, 

t6 chüc du'ci'c Oy quyèn, s6 lu'ng c6 phn du'ci'c Oy quyn, ni dung Oy quyn, pham 

vi Oy quyèn, thO'i hn Oy quyn, chQ' k' cOa ben Oy quyn và ben du'c Oy quyn. 

3. Ngu'ô du'ç'c Oy quyn dci' hpp Oi hOi d6ng 06 dông phài np van bàn Oy  quyn khi 

dàng k dy h9p. Trng hp Oy quyèn l?i  thi ngu'&i tham dy' hpp phài xut trinh thOrn 

van bàn üy quyn ban du cOa 06 dong, ngu'O di din theo Oy quyn cOa 06 dông 

là t6 chü'c (néu tru'&c do chu'a dàng k vài Cong ty). 

4. Phiéu biéu quy6t cta ngu'o du'c Oy quyn dy' hQp trong phm vi du''c Uy quyn vn 

CO hiu ly'c khi xày ra mt trong cac tru'ng hci'p sau dày: 

a) Ngu'äi Oy quyn dä chét, bj hn ch4 nang ly'c hành vi dan sy' hoãc bi mt nàng 

Iu'c hành vi dan sy'; 

b) Ngu'O Oy quyn dã hOy bO vic chi dnh Oy quyèn; 

c) Ngu'ô Oy quyn dä hOy bO thm quyn cOa ngu'O thy'c hin vic Oy quyn. 

iu khoàn nay không áp dung trong tru'&ng hQ'p Cong ty nhn du'c thông bão v 

mct trong các su' kin trOn tru'&c gb' khai mc cuc hpp D?i  hQi dng 06 dOng hoc 

tru'Oc khi cuc hop du'ci'c triêu tap Ii. 

Diu 16. Thay d61 cac quyn 

Vic thay d61 hoc hOy bO các quyn dc bit gn lien vOl mt Io?i c6 phen u'u dài CO 

hieu Iu'c khi du'çyc 06 dông d?i  din tii' 65% (sau mii'ol lam phen tram) t6ng so phiOu 

bbu quyt trO' IOn cOa tt Ca 06 dông dci' hQp thông qua. Nghj quyt i hi d6ng 06 

dông ye ni dung lam thay d61 bt Ii quyen Va nghTa vçi cOa 06 dông so' hO'u c6 phen 

u'u däi chi du'Q'c thông qua nOu du'c sO 06 dong u'u dãi cOng lo?i dy' hçp sO hCvu tO' 

75% (bay mu'o'i lam phen tram) tOng sO c6 phen u'u dâi Ioi dO trO' IOn tan thành hoc 

du'cc cac 06 dOng u'u dab cOng loi sO' hO'u tO' 75% (bay mu'o'i lam phen tram) tOng 

sO c6 phen iu dãi Io?i dO tro' IOn tan thành trong tru'ng hp thông qua ngh quyêt 

du'Ol hinh thO'c Iy ' kin beng van bàn. 

2.	 Viêc tO chO'c cuôc hçp cOa cac 06 dông näm giG' mt lo?i cO phen u'u dab d thông 

qua vic thay d6i quyèn nêu trên chi cO giá trj khi cO tOi thieu 02 (hal) 06 dông (hoc 

d?i din theo üy quyen cia hç) và nm giG' t6i thiu 1/3 (mt phen ba) già trl mnh 

giá cOa cac cO phen Ioi do da phãt hành. Tru'O'ng hçi'p khOng có dO sO d?i  biu nhu' 

nOu trOn thi cuc hQp du'cc  tO chO'c li trorig thôl hn 30 (ba mu'ol) ngày tip theo và 

nhCvng ngu'ol nm giu' c6 phen thuOc Ioi dO (khOng phu thuc vào sO Iu'çi'ng ngu'ôl 
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và só c6 phn) cO mat tr'c tip hoäc thông qua d?i  din thea Oy quyn du du'cyc col 

là dO s6 Iu'ong dai biu yêu cu. Ti cac CUQC hop cOa 06 dông nm giO' có phn u'u 

dâi nêu trên, nhO'ng ngu'ô'i nm gicr có phn thuc loi do Co mt trgrc tiép hoc qua 

ngu'a di din cô th yOu cu bô phiu kin. M6i c6 phn cOng Io?i có quyn biu 

quyt ngang bng nhau ti các cuOc hop nOu trOn. 

3. ThO tuc tin hành cac cuc hop riOng bit nhu' vy du'çc thçi'c hin tu'cng t' vO các 

quy dinh tal Eiu 18, 19 và 20 Dièu i nay. 

4. TrO' khi các dièu khan phát hành c6 phn quy dinh khác, các quyn dc blét gn Iin 

v&i câc Iai c6 phn Co quyn u'u dài dói vO'i mt s6 hac tt c cac vn d lien quan 

dn viec phán phói lo nhuân hoc tài san cOa Cong ty khOng b thay d6i khi Cong ty 

phàt hành thOrn cac c6 phn cOng loi. 

Diu 17. Triu tp h9p, chu'o'ng trInh h9p và thông báo m&i h.p Di hôi d6ng c6 dong 

1. Hi d6ng quàn tr triu tp hp Eai hi dng 06 dông thu'ô'ng nien va bt thu'ng. Hi 

dóng quàn t triu tp hop D?i hOi d6ng 06 dOng bt thu'ng theo các tru'ôig hcp 

quy dnh tal khaan 3 ièu 13 £iu i nay. 

2. Nguo triu tp hop ai hci dóng 06 dOng phal th'c hin CC Cong vic sau day: 

a) Chun b danh sách 06 dong dO diu kin tham gia và bi6u quyét ti cuc hop 

Di hi d6ng 06 dông thea các quy dnh cOa pháp lut v chO'ng khoán. Danh 

sách 06 dông cO quyn dy' hp i hi dng 06 dOng du'c Ip khong qua 10 

(mu'o'i) ngày tru'àc ngày gO'i thông baa mô'i hop Oi hi dàng 06 dOng. Cong 

ty phài cong bó thông tin v vic 1p danh sách 06 dOng cO quyn tham dy' 

hop Oai hôi dóng 06 dOng t61 thiu 20 (hai mui) ngày tru'&c ngày dang k' 

cu61 cOng; 

b) Chun bj chu'cng trnh, nOl  dung  d?i  hi; 

c) Chun bi tài lieu cha dal hOl; 

d) Du' thàa ngh quyét fi hi dóng 06 dOng thea nQi dung dci' kin cOa cuc 

hap; 

e) Xác dnh th&i gian va da dim t6 chU'c di hi; 

f) Thông baa và gO'i thông baa hop Di hi dóng c6 dOng cho tt Ca các 06 

dOng cO quyèn dy' hop; 

g) Các cOng vic khác phyc vu d?i  hi. 

3. Thông baa mO hop  Dai hi dóng c6 dông cO th6 du'ci'c gO'i cha 06 dOng bng càch 

chuyn tn tay, gti'i thu' din tO' (email) hac gO'i qua bu'u din, baa dam dn du'ç'c 

dia chi lien l?c  cOa 06 dOng ti danh sách Ngu'O'i s& hu'u chO'ng khoán do Trung tam 

lu'u k' chU'ng khoán Vit Nam 1p d6 t6 chO'c D?i  hi dng C6 dOng, dng thô'i cong 

bó trên trang thông tin dien tO' cOa Cong ty, Uy ban ChO'ng khaán Nhà nu'O'c, SO' Giao 
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Dich Chi'ng Khoán nci c6 phiu cüa Cong ty niêm yt hoc dãng k giao dch. Ngu'ô 

trieu tp hp Oi hOl  dng C6 dông phài gô'i thông báo m&i hop den tt cà các C6 

dông trong Danh sách C6 dOng có quyèn du' hp chm nhet 21 (hai mu'o mót) ngày 

tr&c ngày khai mc cuc hop. Chu'oig trInh hçp O?i  hii d6ng Co dOng, cac tài lieu 

lien quan den các yen d së du''c bieu quyetti cuc hçp du'c gü'i cho các CO dông 

hoc!và dàng trên trang thông tin then tO' cOa Cong ty. Trong tru'O'ng hçp tài lieu khOng 

du'c gO'i kern thông báo hop i  hOi  dOng CO dông, thông báo mô hp phài nêu rO 

du'aig den dn toàn b tài lieu hop dé cac CO dông có the tiép can,  bao gOm: 

a) Chu'ng trinh hop, cac tài Iiu sO' dyng trong cuc hçp; 

b) Danh sách và thông tin chi ti4t cOa các O'ng vien trong tru'O'ng hçp beu thành 

vien HOi  d6ng quàn tr, thành viên Ban kiem soát; 

c) Phieu bi4u quyet; 

d) Dy' thào ngh quyet d61 vOl tO'ng yen d trong chu'ong trinh hçp. 

4. CO dông hoc nhóm CO dOng theo quy dlnh  ti khoàn 3 Diu 11 fiu i nay có quyen 

kién ngh yen d du'a vào chu'cng trinh hop ?i hi d6ng CO dông. Ki4n nghj phài 

beng van bàn và phài du'Q'c gO'i dn Cong ty châm nhet 03 (ba) ngày lam vic tru'o'c 

ngày khai m?c  cuc hop. Kin nghj phài ghi rô ten CO dông, sO lu'çng tO'ng loal cO 

phn cOa CO dông, yen d kiOn ngh du'a vao chu'o'ng trinh hpp. 

5. Ngu'Oi triu tp hp O?i  hi dOng CO dông có quyen tO' chOi kien ngh quy dnh t?i 

khoàn 4 iu nay neu thuOc mt trong cac tru'Ong hçp sau: 

a) Ki&n nghi du'cc gO'i den không dCing quy djnh tai khoàn 4 Diu nay; 

b) Vào tho diem kien nghi,  CO dông hoc nhóm CO dông không nem giu' dO tO' 

05% (nãm phn tram) cO phen phO thông trô' len theo quy d!nh  tai khoàn 3 

£iêu 11 Oiu lé nay; 

c) Ven de kien ngh khong thuc ph?m vi them quyèn quyét d!nh  cOa €ai hi 

dng CO dông; 

d) Các tru'Ong hcp khác theo quy djnh cOa pháp Iut và Dièu l nay. 

6. Ngi.rO'i trieu tp hp Di hi dOng CO dông phài chep nhn va du'a kién nghj quy djnh 

ti khoàn 4 £iu nay vào du kien chu'orng trinh vâ ni dung cuOc hçp, trO' tru'&ng hp 

quy dnh ti khoàn 5 Diu nay; kién nghj du'cc chlnh thO'c bO sung vào chu'cng trinh 

va nôi dung cuc hpp neu du'Q'c i hi dOng CO dong chep thun. 

Diu 18. Các diu kin tin hành h9p Di hi d6ng CO dông 

Cuc hçp fai hOi d6ng CO dong duc tién hành khi CO sO CO dông dy' hçp di din 

trên 50% (näm mtro'i phen tram) tOng sO phieu biOu quyet. 

2. Tru'&ng hçp cuOc  hp len thO' nhet không dO dieu kin tien hành theo quy dnh t?i 

khoàn I Dièu nay thI thông báo mô hp len thO' hal di.c gO'i trong th&i h?n  30 ngay, 
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k4 tCv ngày dv'  djnh hp ln thü' nht. Cuc hp Di hi d6ng 06 dOng ln thU' hal 

du'cc tin hành khi cO s6 06 dông dv'  hçp di din tü' 33% (ba mi ba phn tram) 

t6ng só phiu biu quyt tr& len. 

3. Tru'ng hçp cuc hçp ln thcj' hal không dü diu kin tin hành theo quy djnh tai 

khon 2 iu nay thl thông báo mô'l hçp In thO' ba phi du'c gü'i trong thO'i han  20 

ngày k4 tü' ngày dv' djnh hp ln thU' hal. Cuc hp hi d6ng 06 dOng ln thO' ba 

du'cYc t16n hành khong phu thuOc vao t6ng sO phiu biu quyt cüa các C6 dông dv' 

hop. 

Diu 19. Th thü'c tin hành h9p va biu quyt t?i  cuc h9p D?i  hi d6ng c6 dong 

1. Tru'O'c khi khai mac  cuc hap, Cong ty phi tién hành thu tc dàng k 06 dông Va 

phâi thv'c hin vic däng k cho den khi cac 06 dông Co quyèn dy' hop có mt dàng 

k h4ttheo trinh tu' sau: 

a) Khi tien hành däng k' 06 dOng, Cong ty Se cp cho tü'ng c6 dông, hoc di 

din theo Oy quyn cO quyn bieu quyét mt phiéu bieu quyét, trên dO cO ghi 

ma s6 c6 dOng, ten 06 dông và só phi4u bieu quyet cOa C6 dông dO. Phiéu 

bi6u quyét có the du'o'c ma hóa de phuc vu cho vic kiem phiéu bng phn 

mm may tInh. 

b) C6 dOng, ngLvO'i dai diên theo Oy quyn cia 06 dOng là t6 chO'c hoc ngu'ô 

du'o'c uy quyn den sau khi cuc hp dä khai mac  có quyèn dàng k' ngay Va 

sau dO cO quyèn tham gia và bieu quyetti dai  hi ngay sau khi dàng k'. Chü 

ta không cô trách nhim dCrng di hi de cho 06 dOng den muOn  däng k va 

hiOu lv'c  cüa nhO'ng nOi  dung dã du'cc b14u quyet tru'&c do không thay dói. 

2. Vic bu chO toa, thu' k' và ban kiem phieu du'cyc quy dinh nhu' sau: 

a) Chô tich  HOi d6ng qun tr lam chü tQa hoc üy quyn cho thành viên HOI  d6ng 

qun tr khác lam chü tQa cuOc hçp Di hOi  dng 06 dOng do HOI  d6ng quân 

trj triu tap.  Tru'&ng hçp Chü tch veng mt hoc tam thôi met kh nãng lam 

viêc thi các thành viên HOi  dàng quàn trl con li bu mOt  ngu'Yi trong s6 hç 

lam chO tça cuOc hop  theo nguyen tec da so. Tru'O'ng hp khOng bu du'c 

ngu'O lam chci ta, Tru'ng Ban kiem soát diu hành ue Di hOl  d6ng 06 dông 

bu chO tça cuOc hp trong sO nhO'ng ngu'o'i d' hp và ngu'O'i cO ph14u bu 

cao nhet lam chO ta cuOc hçp; 

b) Trü' tru'ng hcp quy dnh ti diem a khon nay, ngthi k ten triu tp hçp Di 

hOi dng 06 dong dièu hành dO Dal hOl d6ng 06 dOng bu chü tça cuOc hp 

va ngu'i cO sO phiOu bu cao nhOt lam chü tQa cuOc hop; 

c) Chü tça c mOt  hoc  mOt  sO ngu'O lam thu' k' cuOc hçp; 

d) Di hOi  dàng CO dông bu mOt  hoc  mOt sO ngu'O vào ban kiOm phiOu theo 
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d ngh cüa chü tQa cuc hop. 

3. Chu'ong trInh và ni dung cuôc hop phi du'çc fi hOi  d6ng C6 dông thông qua trong 

phiên khai mac. Chu'cng trinh phài xác dinh rö và chi tit thOi gian d61 vai tü'ng vn 

d trong nôi dung chu'ci'ng trinh hop. 

4. Chü tça di hi cO quyn thçi'c hin các bin pháp cn thit và hcvp I' dé dièu hành 

cuQc hop  Oi hi d6ng 06 dông mt cách có trttci', dung theo chu'o'ng trInh dã du'c 

thông qua và phn ánh dLPQ'C mong mu6n côa da só ngu'o dci' hop. 

a) B6 tn ch6 ng61 ti a dim hop i hi d6ng 06 dông; 

b) Bo dam an toàn cho moi  ngi.rO có mt ti các dla  diem  hop; 

c) To dieu kin cho C6 dông tham dci' (hoc tiép tc tham dci') di hOl.  Ngi 

triu tap hop  Di hOi d6ng 06 dông có toàn quyèn thay d61 nhQ'ng bin pháp 

nêu trên và áp dung tt c các bin pháp cn thit. Cãc bin pháp áp dung  cO 

th là cép giéy vào ci'a hoc sti dyng nhO'ng hInh thrc R,i'a chn khác. 

5. i hi dàng C6 dông thao luân và biéu quyt tci'ng yen dè trong ni dung chu'ng 

tnInh hop.  Vic biu quyét duc tién hành bng biéu quyét "tan thành", "khOng tan 

thành" và "khong có kién". K6t qua kim phiéu di.ro'c ban kim phiu cong bó ngay 

tru'&c khi be mac cuôc hop; 

6. Ngui triu tp hop  hoc chü ta cuc hçp i hi dng 06 dông Co quyn sau day: 

a) Yêu cu tt c ngu'o'i dci' hop  chu sçl' k16m tra hoc các bin pháp an ninh hp 

pháp, hp l' khác; 

b) Yêu cu co quan Ca thm quyèn duy tr trt tu' cuOc hop;  truc xuét nhO'ng 

ngu'O không tuàn thu quyèn diu hành cua chü toa,  c6 ' gay r61 trt tci', ngàn 

can tién tnin bInh thu'O'ng cOa cuc hop  hoc khong tuàn thu các yêu cu v 

kiém tra an ninh ía khái cuc hp D?i  hi dóng 06 dông. 

7. ChO ta cO quyén hoãn cuc hop D?i hi dàng C6 dông dã cô dO So ngu'ô'i däng k' 

dci' hop t61 da không qua 03 (ba) ngày lam vic ké tü' ngày cuc hop  dci'  dlnh  khai mc 

va chi du'c hoàn cuc hop  hoc thay d61 dia  diem  hop  trong tru'ng h'p sau dày: 

a) Oja dim hpp khong cO dO ch6 ngói thun tin cho tet ca ngu'o'i dci' hop; 

b) Phu'ng tin thông tin t?i  dja dim hpp không bao dam cho 06 dông dci' hop 

tham gia, tháo lun và biéu quyét; 

c) CO ngu'&i dy' hp can trO', gay rói trt ty', cO nguy c lam cho cuc hop  không 

diyc ti&n hành môt cách cong beng Va h'p phàp. 

8. Tru'O'ng h'p chO tça hoàn hoc t?m  dci'ng hpp Di hi dng 06 dong trài vO'i quy djnh 

tai khoan 7 Dièu nay, Di hi d6ng CO dông bu mt ngu'o khác trong sO nhü'ng 

ngu'O dy' hçp dé thay th chO tça diu hành cuc hp cho den lOc két thOc; tt ca 

nghj quyt du'c thông qua ti cuc hop  dO deu CO hiu Iy'c thi hành. 

9. Tru'&ng hp Cong ty áp dung  cong ngh hin d?i  dé t6 chCi'c Oi hi dóng 06 dông 
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thông qua hQp trçi'c tuyn, Cong ty có trách nhm dam baa d C6 dông tham dci', biu 

quyét bng hInh thü'c bó phiéu dien tü' hoäc hlnh thU'c din tü' khác thea quy dnh t?i 

Oiu 144 L4t Doanh nghip và cac van ban pháp luât lien quan khác. 

Diu 20. iu kiin d Ngh quyt cUa Dai hi clong c6 dong du'çc thông qua 

1) Di hQi dng C6 dOng thông qua mi vn d thuc thm quyèn bng hlnh thCi'c b14u 

quyét trci'c tiêp t?i  CUQC hpp hoc ly ' k14n 06 dông bng van ban 

2) Các ngh quyt Oai hi dóng có dOng du'Q'c thông qua khi du'cyc só C6 dông s hu'u 

trên 50% (nàm muyi phn tram) t6ng so phiéu bi6u quyt côa tht cà 06 dông dci' hQp 

tan thành, trü' tru'&ng hç'p quy dnh ti khoan 3 iu nay và khoân 3, 4 và 6 Diu 148 

Lut Daanh nghip. 

3) Nghi quyt v ni dung sau day du'cyc thông qua nOu du'çi'c sO CO dông di din tü' 

65% (sáu mu'o lam phn tram) tOng sO phiéu biu quyt trô' len ca tt cá 06 dOng 

du' hop tan thành, tri' tru&ng hçp quy djnh tai các khaan 3, 4 và 6 Diu 148 Lut 

Daanh nghip; 

a) Loi c6 phn va tOng sO cO phn cüa tü'ng la?i; 

b) Thay d61 ngành, ngh và linh vv'c  kinh daanh; 

c) Thay d61 Ca' CU tO chü'c quán l' Cong ty; 

d) Du' an du tu' hac bàn tài san cô giá tr tii' 50% (nàm mu'o phn tram) tOng 

giá tr tài san tr& len du''c ghi trong baa cáa tài chInh hp nht gn nht ca 

Cong ty; 

e) TO chii'c l?i,  giâi th4 Cong ty; 

f) Các tri.thng hçi'p khác thea quy dinh tai Oièu Iê nay 

4. Nghi quyt cüa Di hi dOng CO dOng v vic bu thành viên Hi dng quân tr Va 

thành viên Ban kiOm soát thea phu'ci'ng thU'c bu dOn phiéu du'pc thcvc hin thea quy 

dnh t?i  Khaan 3 DiOu 148 Lut Doanh nghip 

5. Các Nghi quyt Di hi dOng CO dOng du'çi'c thông qua bng 100% (mttràm phn 

tram) tOng sO c6 phn có quyOn biu quyOt là hci'p pháp và Co hiêu R,i'c ngay cà khi 

trinh tgi', thu tyc triu tp hQp và thông qua ngh quyt dO vi phm quy djnh cüa Lut 

Doanh nghiêp và iOu i Cong ty. 

Diu 21. Thm quyn va th thü'c lay ' kin cO dong bang van bàn d thông qua Ngh 

quyt cUa ai hOl  dOng CO dong 

Thm quyn va th thü'c ly ' kin CO dOng bng van ban d thông qua Nghj quyt cua i 

hOi dOng CO dOng du'c thi,i'c hien  thea quy dnh sau dày: 

1. Hi dOng quan trj cô quyn ly ' kiOn CO dOng bang van ban dthong qua ngh 

quyt cta Oi hi dOng CO dOng khi xét thy cn thit vi li Ich cüa Cong ty. 

2. Hi dOng quan tn phai chun bi phiOu ly ' kién, dci' thàa ngh quyOt i hi dOng CO 
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dOng, các tài lieu giài trInh d' tho nghi quyét và gO'i dn tt c 06 dOng có quyn 

biu quyt châm nht 10 ngày tru'&c tho h?n  phi gO'i li phiu ly ' kién. Viêc chun 

b danh sách 06 dOng và cách thü'c gO'i ph14u ly ' kin cUng tài lieu kern thea cho 

C6 dông dc thU'c hin theo quy dnh ti khon 3 ièu 17 iu i nay. 

3. Phiu ly ' kin 06 dông phi cO cac ni dung tuân thO theo các quy dnh cOa pháp 

luât. 

4. 06 dông có th& gO'i phiéu ly ' kién da tr lo dn Cong ty bng hinh thü'c gO'i thu', 

fax hoc thu' din tir theo quy djnh sau dày: 

a) Tru'ng hçp gi thu', phiéu ly ' k14n dã du'cyc tr lô phâi có chO' k' cOa 06 

dông là cá nhân, cOa ngu'&i di din thea Oy quyn hoc ngu'o'i dai  din theo 

pháp luât cia 06 dOng là t6 chü'c. Phiu ly ' kién gO'i ye Cong ty phài du'c 

dy'ng trong phong bi dan kin và khong al du'Q'c quyen m tru'&c khi kiem phiu; 

b) Tru'ng hp gO'i fax hoc thu' din tO', phiu ly ' kin gO'i ye Cong ty phài 

du'c giC bi mt dn tho dim kiém phiéu; 

c) Các phi&u ly ' kin gO'i ye Cong ty sau th&i h?n  dä xác dnh t?i  nQi dung 

phiu ly ' kin hoc dä bj mO' trong tru&ng hçp gO'i thu' Va b tit l trong 

tru'&ng hçp gO'i fax, thu' din tO' là khong hçp l. Phiéu ly '' kin khOng du'cc 

gO'i ye du'cc cal là phiu khong tham gia biu quy4t. 

5. Hi dng quàn trl chi do vic kim phiu và 1p biên bàn kim phiu du'âi sy' chO'ng 

kin cOa d?i  din Ban kim soát hoãc cOa 06 dOng khong nm giG' chU'c vy quân l' 

COng ty. Biên bàn kirn phiu Co các ni dung tuân thO thea các quy dnh cOa phàp 

luät, cO chU' k' cGa ChO tich Hi dng quàn tn, ngu'ol ki6rn phiu và ngu'a giám sat 

kim phiu. 

6. Biên bàn kiém phiu và ngh quy&t phài du'cc gO'i dn các 06 dong trong th&i han 15 

(mu'O lam) ngày, k tr ngày kt thUc kim ph16u. Vic gO'i biên bàn kim phiéu va 

nghi quyt cô th thay the beng vic dang tài trên trang thông tin din tO' cOa Cong ty 

trang thai han 24 gi, k4 tG' thO d14m két thOc kiem phiéu. 

7. Phi4u ley '' kien dã duc trà li, biên bàn kiem phieu, nghj quyét dä du'cc thông qua 

và tài lieu có liOn quan gO'i kern thea phiéu ley ' kién dèu phài du'çc lu'u giG' ti try s& 

chlnh cOa Cong ty. 

8. Nghi quyet du'cc thông qua thea hinh thG'c ley ' kién 06 dOng beng van bàn nu 

du'cc so C6 dông sO' hCvu trOn 50% (nàm mu'a'i phàn tram) t6ng sO phieu b16u quyét 

cOa tOt cà C6 dOng có quyen bi4u quy6t tan thành cO giá tr nhu' ngh quyOt du'cc 

thông qua tai cuOc hQp Di hQi dàng 06 dông. 

Oiêu 22. Nghi quyet, Biên bàn h9p Di hi d6ng CO dOng 

1. Cuoc hçp i hci d6ng CO dông phài du'cc ghi blén bàn và cO thO ghi am hoäc ghi và 
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Iu'u giu' du'ài hnh thU'c din tCi' khác. Biên bàn phài 1p bang ting Vit, cO th 1p 

them bng ting nu'&c ngoài và dam báo các các ni dung chü yu thea quy djnh cOa 

pháp luât. 

2. Biên bàn hçp Di hi dóng 06 dông phài du'Q'c Ip xong và thông qua tric khi két 

thüc cuoc hQp. Chti tça và thu k' cuc hQp hoc ngu'i khác k' ten trong biên bàn 

hop phài lien do'i chju trách nhiêm v tInh trung thy'c, chinh xac cüa ni dung biên 

bàn. 

3. Biên bàn du'cc 1p bng tiéng Vit và ting nu'O'c ngoài du có hiu ly'c pháp I nhu' 

nhau. Tru'ông hcp cO su' khàc nhau v ni dung giO'a biên bàn bng tiéng Vit Va 

bng tiéng nu'O'c ngaài thi nci dung trang biên bàn bang tiéng Vit du'çc ap dyng. 

4. Nghj quyét, Biên bàn hçp Oi hi d6ng 06 dông, phy lyc danh sách 06 dông däng k' 

di hçp, van bàn iy quyn tham dy' hop, tt cà các tài Iiu dInh kern Biên bàn (néu 

Ca) và tài Iiu cô lien quan kern thea thông baa myi hçp phài du'cc Cong b6 thông tin 

thea quy djnh pháp Iut v cong bó thông tin trên th tru'o'ng chü'ng khaán va phài 

du'cyc lu'u giu' tai try s& chInh cüa Cong ty. 

Diu 23. Yêu câu hUy bô Ngh quyt cüa Dai hi d6ng C6 dong 

Trang thOi han 90 (chin mu'cyi) ngày k tü' ngày nhân du'çc nghi quyét haäc biên bàn hQp £i 

hi dng 06 dOng hac biên bàn k4t qua kiém phiu léy ' kién Di hi dóng 06 dông, c6 

dOng hac nhôm 06 dông s& hO'u tii' 05% (nàm phn tram) t6ng s6 c6 phn ph6 thông trO' 

len Co quyn yêu cu Tôa an hac Trçng tài xern xét, hüy bO ngh quyét hac rnt phn noi 

dung nghj quyt D?i  hi d6ng 06 dông trang cac trung hcp sau dày: 

1. Trinh tu', thO tyc triu tp hQp va ra quyt dlnh  cüa Di hi dng 06 dông vi phm 

nghiern trQng quy dlnh  cOa Lut Daanh nghip và Dièu ie Cong ty, trü' trLi'&ng hQ'p 

quy dnh ti khaàn 5 Eiu 20 Oiu I nay. 

2. Ni dung nghj quyét vi phm phàp Iut hac eiu I nay. 

3. Trang tru'ng hç'p nêu t?i  khaàn 1, khaàn 2 iu nay, các ngh quyét D?i  hQi d6ng c6 

dOng vn Co hiêu Iu'c thi hành cha den khi Tôa an hac TrQng tài cO quyét djnh khác, 

trü' tru'ng hcp âp dung bin pháp khén cp tm thai thea quyt dnh cüa c quan cO 

thm quyn. 

CH(YONG VII. HQI DONG QUAN TR! 

Diu 24. U'ng cCi', d cU' thành vien Hôi c1ng quãn tr 

1. Tru'O'ng hçp dà xac djnh du'çc U'ng c viên Hi dng quàn trl,  Cong ty phài cong b6 

thông tin lien quan dn các ü'ng cü' vien tói thiéu 10 (mu'ai) ngày tru'àc ngay khai mc 

hçp ai hOi dng 06 dOng trên trang thông tin din t cta Cong ty d 06 dOng cO the 
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tim h14u ye các U'ng viên nay tru'ó'c khi bó phiu. CJ'ng cü' viên Hi dóng quân tr 

phi có cam két bng van bn ye tinh trung thu'c, chInh xác cOa các thông tin cá nhàn 

du'çc cong bó va phi cam kt thyc hin nhim vu mt cách trung thçvc, cn trQng và 

vi lçi ich cao nht cia Cong ty nu du'c beu lam thành vien Hi dng quân trj. Thông 

tin lien quan dn Cvng cü' viên Hi dóng qun tr du'c cong bó bao g6m các ni dung 

thea quy dnh cüa pháp lut. 

Cong ty có trách nhim cong bó thông tin ye các Cong ty ma U'ng viên dang nm giG' 

chG'c vy thành vien Hi d6ng quân tn, càc chG'c danh qun I' khác và các lç'i ich cO 

lien quan tO'i Cong ty cGa ü'ng vien Hi dóng qun trl (nu Ca). 

2. C6 dOng hac nhOm Co dOng so' hcvu tG' 05% (näm phen tram) tOng sO cO phen phO 

thông trO' len cO quyen de cCi' U'ng cG' vien Hi dóng qun trl theo quy dnh cGa L4t 

Daanh nghip, Dièu I nay và cac quy chO, quy dlnh  khàc cüa Cong ty. 

3. Trng hcp s6 lu''ng G'ng cô' viên Hi dOng qun trj thông qua d cG' và U'ng cG' vn 

khOng dG sO lu'cng cen thit thea quy djnh t?i  khaan 5 Diu 115 Lut Daanh nghip, 

HOi dOng qun tr du'a'ng nhiêm gi&i thiêu them G'ng cG' viên hac tO chü'c dè cG' thea 

quy dinh ti £iu le nay, Quy ch ni b ye qun trj Cong ty và Quy chO ha?t dng 

cGa HOi  dOng qun tn. Vic Hi d6ng qun tr du'cng nhim giO thiêu them U'ng cü' 

viên phi du'cyc cong bO nO rang tru'&c khi Dai hôi dOng CO dOng biu quy&t beu thành 

vién Hôi dng qun tr thea quy d!nh  cGa pháp lut. 

4. Thành viên Hi dOng qun trj phi dàp G'ng cac tiêu chun và dièu kin thea quy dnh 

t?i khan 1, khan 2 eieu 155 Luât daanh nghip, eieu l nay, các quy ch, quy djnh 

khác cüa Cong ty va khOng là thành viên Hi dng quàn hl  hac thành viên Ban Dieu 

hành cGa bt k' mt daanh nghip khác cnh tranh vO COng ty, trU' tru'ô'ng hp du'c 

sç chp thun cGa Oi hti dng cO dông. 

eieu 25. Thành phân va nhim k cUa thành vien Hi dong quãn trj 

SO Iu'cng thành viên Hi dàng qun tr it nht là 05 (nàm) ngu'O'i và nhièu nht là 11 

(mi mt) ngu'Yi. Oi hi dOng CO dông sé quyét dnh sO lu'o'ng thành viên Hi dóng 

qun trl cGa tG'ng nhim kS'. 

2. Nhim k/ cGa Hôi dOng qun trl là 05 (nàm) nàm. Nhim k' cGa thành viên Hi d6ng 

qun tn khong qua 05 (nàm) nàm và cO thO du'çc beu li v&i sO nhiOm k' khOng hn 

chO. MQt Ca nhän chi du'cc beu lam thành viên dc 1p Hi dOng quân trl khOng qua 

02 (hai) nhim k' lien tic. Tnu'o'ng hcip tét câ thành viêri Hi d6ng quân trj cUng kt 

thüc nhim k' thi cãc thành viên do tiOp tyc là thành ylén Hi dng qun tr cha den 

khi cO thành viên m&i &vc bu thay the và tiOp quan cong vic 

3. C céu Hi dng quàn trj cGa Cong ty phai dm ba tél thi4u 1/3 (mOt  phen ba) tOng 

sO thành vien Hi d6ng quan tnj là thành vien không dièu hành. Cong ty h?n  ch4 tél 
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da thành vien Hi dng qun trj kiêm nhim cht'c danh diu hành cüa Cong ty d4 

5m bo tInh dOc lap cta HOi d6ng qun tn. 

4. Thành vien Hi dng quàn trl khOng con tu' cách thành viên Hi dóng quàn tn trong 

tru'O'ng hcp bi Di hi dóng Co dOng min nhm, bãi nhim, thay the trong càc 

tru'Ong hçp sau: 

a) KhOng d tiêu chuen và diu kin thea quy d]nh  ti Diu 155 Lut Doanh 

Nghip; 

b) Co dcn tCi' chU'c và du'cc chep thun; 

c) Khong tham gia càc hot dng cüa Hi dOng qun tr trong 06 (sau) tháng 

lien tuc, trü' tru'ng hcp bet kh kháng; 

d) Tru'dng hcp khác theo nghj quyOt cüa D?i hOi dOng CO dông. 

5. Vic bO nhim thành vien Hi dOng qun trl phi du'cc cong bO thông tin theo quy 

dinh phàp luät v cong bO thông tin trên th tru'&ng chü'ng khoán. 

6. Thành viên Hi dOng qun tr khOng nhet thiOt phi là CO dOng cüa Cong ty. 

Diu 26. Quyn hn và nghia vy cüa Hi d6ng quãn tr 

Hi dOng quân trj là co' quan quân l' Cong ty, cô toàn quyn nhân danh Cong ty de 

quy4t dinh,  thyc hien quyèn và nghia vy cüa Cong ty, trir các quyèn và nghia vy thuOc 

thOrn quyOn cüa i hi dOng CO dOng. 

2. QuyOn va nghTa vy cüa Hi dOng qun trj do lut pháp, Oiu i Cong ty Va D?i hi 

dOng CO dOng quy dinh. Cy thO, HQi dOng qun trl cô nhu'ng quyn hn va nghTa vy 

sau: 

a) QuyOt dnh chiOn lu'c, kO hoch phát triOn trung hn Va kO hoch kinh doanh 

hOng nàm ca COng ty; 

b) KiOn nghi loi CO phOn và tOng sO cO phOn du''c quyOn chào ban cOa tü'ng 

lo?i; 

c) QuyOt dlnh  bàn cO phOn chu'a bàn trong pham vi sO cO phOn du'o'c quyOn chào 

bàn cüa tü'ng Io?i; quyOt djnh vic phàt hành trái phiOu và huy dOng them vOn 

theo hinh thü'c khác; 

d) QuyOt dnh giá bàn cO phOn và trái phiOu ca Cong ty 

e) QuyOt dinh rnua li cO phOn thea quy dlnh t?i khon I Va khoân 2 DiOu 133 

Luát Doanh nghip; 

1) QuyOt dnh phu'o'ng an dOu tu' hoc dçr an dOu tu' cO già trl du'ó'i 50% (nàm 

mu'o'i phOn tram) tOng giá trl tài sn diip'c ghi trang báo cáo tài chinh hQ'p nhOt 

gOn nhOt cüa Cong ty; 

g) QuyOt djnh gii pháp phàt triOn thi tru'ong, tiOp th và cong ngh; 

h) Thông qua càc h9'p dOng mua, bàn, vay, cho vay, cOrn cO, thO chOp, bo lãnh, 
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giao dch bâo dm hoc bi thivng và các hp dóng, giao dch khác cO giá 

trl tü' 35% (ba mu'o'i lam phn tram) tóng giá trj tài san tr& len du'c ghi trong 

báo cáo tài chinh hp nht gn nht cüa Cong ty, tri' các hp dông, giao dch 

thuOc thm quyn quyt dinh cüa Di hOi  d6ng C6 dông dim d khoân 2 iu 

138, khoan 1 và khoàn 3 Di6u 167 Lut Doanh nghiêp. 

I) Bu, min nhim, bài nhim Chü tch Hi cl6ng quan tr, Phó ChO tich HOi d6ng 

quan tn; b6 nhim, min nhim, k' k4t hp d6ng, chm dU1 hp'p d6ng dói v&i 

cac thành viên Ban u Hành ca Cong ty; quyt dlnh  tin Iu'ng, thU lao, 

tht&ng va li Ich khác cUa nhG'ng ngu'&i do; CU' ngu'o'i di din thea Uy quyn 

tham gia Hi dóng thành vien hoc O?i  hi dóng C6 dOng 6' Cong ty khác, 

quy4t djnh mCvc thU lao và quyn li khác do Cong ty chi trâ cho nhu'ng ngu'O'i 

do; 

j) Giám sat, chi do T6ng giám d6c va các thành viên Ban iu hành khác trong 

dièu hành cOng vic kinh doanh hng ngày cUa Cong ty; 

k) Quyt dnh co' cu tó chU'c, quy ch quàn l' ni b cUa Cong ty, quyt djnh 

thành lap Cong ty con, chi nhánh, van phông d?i  din va vic gOp v6n, mua 

hoc bàn c6 phn cUa nhU'ng doanh nghip khác du'gc thành lap 6' Viêt Nam 

hay nu'àc ngoai; 

I) Duyet chu'o'ng tninh, ni dung tài lieu phc vu hpp i hi dàng C6 dOng, triêu 

tap hQp Oi hOl  dóng C6 dOng hoc ly ' kin dé Dai hOi d6ng C6 dOng thông 

qua nghj quy&t; 

m) TrInh báo cáo tài chinh hng nàm dà dcc kiém toán len fi hOi d6ng C6 

dOng; 

n) Ki&n ngh mU'c có tU'c du'cyc trà; quyét dinh  thO  h?n  và thU tyc tra có tU'c hoc 

xU' l' 6 phát sinh trong qua trthh kinh doanh; 

a) Kin nghj vic t6 chCvc l?i,  giai th COng ty; yêu cu phá san Cong ty; 

p) Quyt dinh ban hành quy ch& to chU'c va hot dng Hi d6ng quán tn va quy 

ch ni b ye quán tr COng ty sau khi du'cyc fi hi dOng CO dOng thông qua; 

quyét dnh ban hành quy ché ye cong bO thông tin cUa Cong ty Va các quy chO 

khác thuc them quyèn cUa Hi d6ng quan tr; 

q) Cp các khoán vay hoc baa lãnh cho tO chU'c CO lien quan cUa thành vien 

Hi dóng quan trj, thành viên Ban kiOm soát, TOng giám dOc, ngu'6'i quán !' 

khác ma Cong ty và tO chU'c dO là các Cong ty trong cUng tp doan hoc các 

COng ty ho?t dng theo nhOm COng ty, bao g6m Cong ty m - Cong ty con, 

tp doan kinh; 

r) Hçp dOng, giao dlch  v&i nhu'ng d6i tu'ng du'cc quy dinh tai khoan 1 iu 167 

Luat Doanh nghip vài giá trj nhO ho'n 35% (ba mu'o'i lam phen tram) tOng giá 
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tr tài sn cüa Cong ty du'ç'c ghi trong báo cáo tài chInh h9'p nht gn nht; 

s) Hcp dng, giao dich vay, bàn tài sn cO giá tr nhó hn hoàc bang 10% (mu'O'i 

phn tram) tóng giá t tài sn ghi trén báo cáo tài chInh hQ'p nht gn nht 

giO'a Cong ty Va C6 dOng s& hQ'u t 51% (näm mu'o'i mót phn tram) t6ng so 

c6 phn cO quyn biu quyt tr& len hoc ngu'O có lien quan cüa CO dOng dO; 

t) Quyn và nghTa vy khác theo quy dlnh  cta Lut Doanh Nghip, Lut ChU'ng 

Khoán, quy dnh khác cia pháp lut, Diu L, Ngh quyt Ei hOi  dOng CO 

dOng va GaG quy ch nQi b cüa Cong ty ti tü'ng thô'i dim; 

u) TUy theo tü'ng tho'i ks', Hi dOng qun trl có th phân cp hoc üy quyèn cho 

Chü tch Hi dOng qun trj váIhoc cac thành viên Hi dOng qun tr khác 

và/hoc thành viên Ban diu hành Cong ty quyt dnh, phê duyt mt sO vn 

d cüa Cong ty. Vic phán cp, üy quyn neu trên phi du'Q'c ban hành bng 

van ban. 

3. Hi dOng qun tr phi báo cáo Dai hi dOng cO dOng kt qu hot dOng cüa Hi dOng 

qun trj theo quy dlnh  cüa Lut Doanh nghip, Lut Chü'ng khoán và cac quy dnh 

pháp lut lien quan khác. 

Diu 27. Thu lao, thu'ó'ng và Içi ich khác cUa thành viên Hi dong quàn trl 

1. COng ty Co quyèn tr thu lao, thu'O'ng cho thành vien Hi dOng qun trj theo kt qu 

va hiu qu kinh doanh. 

2. Thành viên Hi dOng qun trl dLv9'c hu'ng thu lao cong vic Va thu'O'ng. Thu lao cong 

viec du'çyc tInh theo sO ngày cong cn thiét hoàn thành nhim vy cüa thành viên HQi 

dOng qun tr và mU'c thu lao m61 ngày. HOI  dOng qun tr dy tinh mU'c thCi lao cho 

tü'ng thành viên theo nguyen tc nht tn. TOng mUc thu lao và thu'Ong cüa Hôi dOng 

qun tr do Di hi dOng CO dông quyét d!nh t?i cuôc hçp thu'ô'ng niên. 

3. Thi lao cüa tCing thành viên Hi dOng qun trl du'çc tInh vao chi phi kinh doanh cüa 

Cong ty theo quy djnh cüa pháp lut v thu& thu nhp doanh nghip, thc thO hin 

thành myc riêng trong báo cáo tài chInh hng nàm cüa Cong ty va phi báo cáo i 

hi dOng CO dOng ti cuc hçp thu'ng niên. 

4. Thành viên HOI dOng qun tr nm giG' chG'c vy diu hành (bao gOm c chü'c vy Chü 

tch hoc PhO Chü tch), hoc thành viên Hi dOng qun tr lam vic ti cac tiOu ban 

cüa Hi dOng qun tr (nu cO), hoc thy'c hin nhG'ng cong vic khác ma theo quan 

dim cüa Hi dOng quãn tr! là nm ngoài phm vi nhim vy thông thu'ng cüa mt 

thành viên Hi dOng quân tr, cO th du'cc trâ them tin thu lao du'âi dung mt khon 

tin cOng tron gOi theo tG'ng ln, lu'cng, hoa hOng, phn tram lQ'i nhun, hoc du'&i 

hInh thü'c khác theo quyt dinh cüa Hi dOng quán trj. 

5. Thành viên HOi dOng qun trl cO quyn du'çc thanh toán tt c các chi phi di l?i,  an, 
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O và các khoàn chi phi hpp l' khác ma hQ dä phi chi tr khi thu'c hien  trách nhiem 

thành vien Hi dng qun tn cta minh, bao g6m câ các chi phi phát sinh trong viec 

t&i tham dy' các cuOc hçp Di hi dóng CO dong, Hi dng quán tn hoc các tiu ban 

cOa Hi dng qun trl. 

6. Thành viên Hi dOng qun trj CO thO du'Q'c Cong ty mua bo hiOm trách nhiem sau khi 

cô sv'  chp thun cOa Oi hi dng Co dOng. Bo him nay khOng baa gOm bâo him 

cho nhG'ng trách nhiêm cOa thành viên Hi dng qun tn lien quan den viec vi phm 

pháp luât và oieu le Cong ty. 

Diu 28. Chü tich  Hi dng quãn tr 

1. Chü tch HQi dng qun tn do HQi d6ng qun tn beu, mien nhiêm, bãi nhm trong sO 

các thành viên Hi dng qun tn. ChO tch Hi dàng qun tr Se I'a ch9n ra mt sO 

PhO ChO tch (nOu they cen thiOt) và du'cyc Hi dàng qun t chep thuân. 

2. ChO tich  Hi d6ng qun tr khong du'cc kiêm TOng giám dOc. 

3. ChO tch Hi d6ng qun trl Co quyèn và nghia vy sau day: 

a) Lap chu'ong trinh, ke hoach hot dông cOa Hôi dóng quàn trj; 

b) Chuen b chu'cng trinh, nOi dung, tài lieu  phyc vy cuc hQp; trieu tap, chO tn 

va lam chti tça cuOc h9p Hi dOng qun tn; 

c) TO chU'c viec thông qua nghi quyet, quyet dlnh  cOa Hi dng qun tr, k' ban 

hành các nghi quyet, quyét dnh cOa HOi d6ng quân tr; 

d) Giám sat qua trInh tO chU'c thy'c hien  cac nghi quyét, quyét dlnh  cOa  HOi 

dtng qun tr!; 

e) ChCi tpa cuc h9p Oi hi dàng CO dOng, k' ban hành các nghi quy4t cta Oi 

hi dng CO dOng 

f) Giám sat qua trinh tO chU'c thy'c hien cac ngh quyt, quyOt dlnh  cOa Ei hOi 

dng CO dOng vâ Hi dng qun tr 

g) QuyOt nh cac hçp dng mua, ban, vay, cho vay, cern cO, nhn cern cO, the 

chep, nhn thO chep, bo länh, nhân bo lãnh va hçp dóng, giao dlch  khác cO 

giá tn du&i 35% (ba mu'o lam phen tram) tOng giá tr tài san du'c ghi trong 

báo cáo tài chinh h9'p nhet gen nht cOa Cong ty, trü' các hQ'p dóng, giao djch 

thuc them quyen quyet djnh cia i hi d6ng CO dông, Hi dOng quán tn; 

h) Chü tch Hi dóng quan trj giám sat, chi d?o  TOng giám dOc va cac thành vien 

Ban dieu hành khác trong dièu hánh cong vic kinh doanh heng ngày cüa 

Cong ty. 

i) TUy tü'ng thô ks', theo phán cep hoäc Oy quyn cOa HQI d6ng quan tr, ChO 

tich HOi d6ng quán trl cO the du'çc quy&t djnh, phê duyet  mt sO yen de cüa 

Cong ty thuc them quyen cüa Hi dng quân tnj. Viec  phân cep, Oy quyen 
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neu trên phi du'cc ban hành bang van ban; 

j) Quyn va nghTa vu khác thea quy dinh cüa Lut Doanh nghip và iu l nay. 

4. Tru'ng hçp Chi'i tch HQi clang qun trl cO do'n tCi' chü'c hoc bi min nhim, bâi nhim, 

Hi dàng qun trj phài bu ngu'ôi thay th trong thô h?n  10 (mu'&i) ngày k tü' ngày 

nhän dn tC' chU'c hoc b min nhiêm, bãi nhim. 

5. Tru'ang hcp Chi tch HOi  clang qun tr vng mt hoc khong th th'c hin clu'cc 

nhim vu cüa mInh thi phi üy quyn bng van bn cho mt thành vien khác thy'c 

hin quyèn va nghia vy cOa Chü tich  HOI clang quân tr. Tru'o'ng h9'p khong có ngu'ô'i 

du'cc iy quyan hac ChU tch Hi clang qun tr ch&t, mt tich, bl tm giam, clang 

chp hành hlnh phat tU, clang chp hành bin pháp xü' I' hành chinh tai co' s cai 

nghiên bt butc, co' s giáa dyc bt buc, trón khOi nci Cu' trO, bj h?n  ch4 hac mt 

nãng Iu'c hành vi dan sy', có khó khãn trang nhn thU'c, lam chü hành vi, b Tôa an 

cm clm nhim chU'c vu, cm hành nghè hoc lam cong vic nht cllnh  thi cac thành 

viên con Ii bu mt ngui trang so các thành viên giG' chü'c Chô tjch Hi clang qun 

trl thea nguyen tc cla sO thành viên con li tan thành cho cln khi có quyt dnh mOi 

cia Hi clang qun trj. 

6. Trang tru'&ng hçp xét thy cn thiOt và khong vi phm diu cm cüa pháp 14t,  Chô 

tich Hi clang quân frj clu'cyc üy quyèn thea vy vic hac üy quyn thu'&ng xuyen haäc 

phân cp cho (các) PhO Chü tch Hôi clang qun tr, TOng giám dOc hoc ngu'O khác 

k' cac van ban, tài Iiu thay mt Chô tich Hi clang quan trj và thy'c hin mOt  sO các 

quyn hn, trách nhim và nhim vy cüa Chô tich  Hi clang quan trl.  Các cá nhân 

clu'c Oy quyèn phài chlu trách nhim tru'àc ChO tch Hi clang quan t ye vic thy'c 

hien các cong viec cluc iy quyen. 

oieu 29. Cuc h9p cüa Hei  clang quán trl 

1. Chü tjch Hel  clang quan tr du'c beu trong cuec hQp cleu tiên cOa Hei  clang quàn trl 

trang thô h?n  07 (bay) ngày lam viec k tü' ngày kt thüc beu cü' HOI  clang quan tr 

do. Cuec  hçp nay da thành viên có sO phiOu beu caa nht hac tç' t phiu beu caa 

nht trieu tp và chO tn. Tru'ng hcp cO nhiu ho'n môt thành viên cO sO phiOu beu 

hoc tç' le phiu beu cao nht va ngang nhau thi các thành viên beu thea nguyen tc 

cla sO clO ch9n 01 (met)  ngu'O trang sO hp trieu  tp hpp HI clang quan tr. 

2. Hei clang quan trl phai hpp It nht mai qu' 01 (met)  en và có thO hQp btthu'&ng hoc 

Iy kiOn thành viên beng van ban hac thông qua phu'o'ng tien then  t. Hi clang 

quán tn thông qua ngh quyOt, quy&t cljnh beng biOu quyt ti cuec  hçp hoc ly ' kin 

beng van bán/phu'o'ng tien then tii'. M6i thành viên Hel  clang quan trj Co met phiu 

bieu quyt. 

3. Chü tjch Hi clang quan trj trieu  tp hQp Hi clang quan trl trong tru'o'ng hçp sau clay: 



— — I 

CM) 
CMC CORPORATION 

Khát khao chinh phuc th 9161 sö 

Tru Cd:  T8ng 17, CMC Tower, 11 ph6 Duy Tan, 

Phuong Dlch Vng H8u, Qu8n Cu Giy, Ha Ni 
Tel; +8424. 3795 8668 I +84.24. 7106 5555 

www.cmc.com.vn  

Chi nhänh: 111-121 NgO Gia Tc1 

PhUOng 2, Qun 10, Thành Ph6 Ho Chi Minh 

Tel; +8428. 3833 0579 

a) Co d'è nghj cOa Ban kim soát hoc thành viên dc Ip Hi d6ng qun tn; 

b) 06 d nghj cOa Tóng giám dóc hoc it nht 05 (nãm) ngu'&i qun l' khác; 

c) Co d nghj cOa It nht 02 (hal) thành viên cOa Hi dng qun tn; 

d) Khi xét thy cn thit vi li ich cOa Cong ty và Co dOng. 

4. è ngh quy dnh t?i  Khon 3 ièu nay phâi di.i'c 1p thành van ban, trong dO nêu rO 

muc dich, vn d cn thâo luân Va quyt dnh thuc thm quyèn cOa Hi dóng quân 

tn. 

5. ChO tich Hi dng quân trj phâi triu tp h9p Hi dng quàn tr trong thô'i hn 07 (by) 

ngày lam viec kO tü' ngày nhn du'cc d ngh quy d!nh t?i khon 3 Eiu nay. Tru'o'ng 

hçp khong tniu tp hpp Hi dóng qun tr theo d ngh thi ChO tich  Hi dng quân tnj 

phi chju trách nhim v nhO'ng thit h?i  xy ra dOi v&i Cong ty; ngu'ai d ngh có 

quyn thay the Chü tjch HOI  dng quàn tr tniu tp hQp Hi dng quân trl. 

6. ChO tich HOI  dóng quân tn hoäc ngu'i tniu tap hQp Hôi ding qun tr phi gO'i thông 

báo mô h9p chm nht I 03 (ba) ngày lam vic tri.r&c ngày hçp. Thông baa m&i hQp 

phai xac djnh cy the thôi gian và da d14m hçp, chu'ng trinh, cac vn d thao Iuàn 

và quyOt d!nh.  Thông báo m&i hQp phài kern theo tài lieu sO' dung ti cuc hop va 

phieu biOu quyet cOa thành viên. 

Thông baa m&i hQp Hi d6ng quan trj có the gO'i beng giey mo'i, din thai, fax, 

phng tin din tO' hoc phng thO'c khác do iu i Cong ty quy dnh và bao dm 

den duc dja chi lien l?c  cOa ti'ng thành viên HOI  d6ng qun tr duc dàng k' tal 

Cong ty. Tru'ng hcp thông bào du'cyc gO'i beng email/fax thI ngày email/fax du'cyc gO'i 

di thành cong dc col là ngày gO'i thông báo hp l. 

7. ChO t!ch  Hôi d6ng qun trj hoc ngu'vi tniu tp gO'i thông baa mô hop và các tài lieu 

kern theo den các thành viên Ban Kiem soát nhti d61 vO'i cAc thành viên Hi dng 

quan tn. 

Thành viên Ban Kiem soát có quyn dy cac cuc hçp Hi dng qun tr; cO quyèn 

thao Iun nhu'ng không du'Q'c bieu quyet. 

8. Cuc hQp Hi dàng quan tr ducc tien hành khi cO tO' 3/4 (ba phn tu') tOng sO thành 

viên tró' len dy' hQp. Tru'ng ho'p cuc hop du'çc tniu tp theo quy dlnh t?i khoàn nay 

khong dO s6 thành viên dy' hop thea quy dnh thi ducc triêu tp ln thO' hal tnong thô 

h?n 07 (bay) ngày kO to' ngày dy' dlnh  hçp ln thO' nhet. Tnu'ng hp nay, cuc hpp 

du'cyc tién hành neu cO ha mt nO'a sO thành vien HQi dng quàn trl dy' hçp. 

9. Thành viên Hi d6ng quan tn du'c cal là tharn dy' Va bi4u quyet ti cuc hQp trong 

tnu'ng hcp sau dày: 

a) Tham dci' và bieu quyOt tny'c tiep ti cuOc hQp; 

b) Uy quyn cho ngu'ô'i khác den dy' hçp va biOu quyet theo quy dnh tai  khoan 

llOiêu nay; 
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c) Tham dv'  và biu quyt thông qua hOl  ngh trv'c tuyn, bó phiu diên tü' hoãc 

hInh thüc diên tO' khác; 

d) G phiéu biu quyt dn cuoc hQp thông qua thu', fax, thu' then  to'; 

e) GO'i phiu biu quyét bng phu'ng tien khác dam bâo dn duc ChO tich Hei 

dng quan trj hoc Thu' k' Cong ty. 

10. Tru'O'ng ho'p gO'i phiu biéu quyét dn cuOc hpp thông qua thu', phiéu biu quyét phâi 

dv'ng trong phong b dan kIn Va phai duc chuy4n dn ChO tch Hei  dtng quàn tr 

chm nht là 01 (mt) gk tru'&c khi khai mac. Phiu biu quyét chi du'cc m& tru'Oc 

sçv chU'ng kién cOa tt c nhQ'ng ngu'ôi dv'  hQp. 

11. Thành viên phài tham dv'  dy dO cac CUQC hQp HQI dóng quàn trj. Thành viên du'Q'c 

Oy quyn cho ngu'ri khác dci' h9p và biéu quyt nu du'c da so thành viên Hel  d6ng 

quan trj chp thuen. 

12. Nghi quyt, quyt djnh cOa Hei  dàng quan tr du'ci'c thông qua nOu du'c da sO (trén 

50%) thành viên Hei  dng quân trl dv' hQp tan thanh; trLl'&ng hçp sO phiu ngang 

nhau thi quyt dnh cuOi cOng thuc ye phia cO ' kiOn cOa ChO tch Hei  dng quàn trl 

13. Cuôc hQp Hel  dóng quan tn có the tO chO'c du'&i hinh thO'c hei  nghi try'c tuy4n hoc 

hInh thO'c khác ma trong do mt sO hoc tt cà thành viên HI dng quan tn 6' nhO'ng 

dia d14m khAc nhau. Nghi quyét HOi d6ng quàn tr du'ci'c thông qua ti cuec  hçp tO 

chO'c du'O hinh thO'c hOi ngh trv'c tuyOn hoc hinh thO'c khác neu du'ci'c da sO (trên 

50%) thành vien HOi  dng quan tr dy' hçp tan thành và cO hieu lyc nhu' dOl vol cuc 

hQp try'c tp nhu'ng phai du'o'c kheng djnh lal beng các chO' k' trong biên ban cOa da 

sO (trên 50%) thành viên HOi dng quan tr! tham dy' cuOc hQp nay. 

14. Ley ' kien thành viên HI dng quan trj beng van ban: 

Khi cen thiét, ChO tch HOi dng quan tn cO the iey ' kin các thành viên Hi dng 

quan t beng van ban hoàc thông qua phu'o'ng tien then  to de thông qua các vn dè 

thucc them quyèn cOa Hei  dng quan tn.  Ngh quyét HOI  dóng quan tr beng hinh thO'c 

iey ' kin beng van ban, thu' then  to' hoc thông qua phu'ng tien then to' khác có 

hiêu lu'c va gia tn nhu' mt ngh quyOt du'c các thành viên HOI  dng quan tn thông 

qua t?i  cuôc hQp du'cc tnieu tp và tO chO'c hçp l. 

15. Biên ban hçp Hôi dóng quan tn:  Các cuc hçp cOa Hel  d6ng quan trj phai du'Q'c ghi 

biên ban và có the ghi am, ghi va lu'u giG' du'O'i hnh thO'c then  to' khàc. Biên ban phai 

duc lam beng tiOng Viet  va cO the 1p them beng tieng nu'âc ngoài va cO hieu  lçi'c 

pháp l' nhu' nhau. Trong tru'ng hç'p CO sy' khác nhau ye nOl dung giG'a biên ban 

beng tiOng Viet  và beng tiOng nu'O'c ngoài thi nei  dung trong biên ban beng ting viet 

du'c áp dyng. 

Nei dung Biên ban hQp Hel  dàng quan trj tuàn thO theo quy dlnh  cOa Lut Doanh 

nghiêp, Luât ChO'ng khoán và cac quy dlnh  pháp Iuât lien quan khác. 

Trang 30 
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Biên ban hçp Hi dng quan tr và tái lieu sO' dyng trong cuôc hop phai du'c lu'u giu' 

t?i try sô' chInh cOa Cong ty. 

Diu 30. Các tiu ban thuc Hci clong quãn tr 

Hi dàng quan trj cO th thành 1p tiu ban try'c thuOc d phy trách v chmnh sách 

phát trn, nhân su', lu'ong thu'ng, k14m toán ni b, quan l' rOi ro. So lu'cng thành 

viên cOa ti4u ban do HQi dóng quan tn quyt dnh, bao gm thành vien cOa Hi dng 

quan tr và thành viên ben ngoai. Hot dng cOa tiu ban phai tuán thO theo quy dnh 

cOa HOi  dng quân tn. Ngh quyt cOa tiu ban chi có hiu lv'c khi cô da sO thành viên 

tham dv'  và biu quyt thông qua ti cuc hpp cOa tiu ban 

2. Viêc thy'c thi quyét dnh cOa Hi dng quân tr, hoc cOa tiu ban try'c thuc Hi dng 

quàn tn phal phO hçp v&i cac quy dlnh  pháp lut hiên hành và quy dnh t?i  Eiêu l 

Cong ty, Quy chO ni b v quan trl COng ty. 

Diu 31. Ngu'&i phy trách quãn tr Cong ty 

Hi dng quan tr cOa Cong ty bO nhim It nht 01 (mt) ngu'ô'i phy trách quân tr 

COng ty dO hO trç' Cong tác quân tr Cong ty ti doanh nghip. Ngu'O'i phy trách quàn 

til Cong ty có thO kiêm nhim lam Thu' k' Cong ty theo quy dnh t?i  khoan 5 DiOu 156 

Lut Doanh nghip. 

2. Ngu'o'i phy trách quan tr Cong ty khOng du'c dOng thO lam vic cho tO chO'c kiOm 

toán du'Q'c chOp thun dang thy'c hin kiOm toán các baa cáo tài chInh cOa Cong ty. 

3. Ngu'O phy trách quan trj Cong ty cO quyOn Va nghTa vy sau: 

a) Tu' vOn Hi dOng quan tr trong vic tO chO'c hçp i hi dOng CO dOng theo 

quy dnh và các cOng vic lien quan giO'a COng ty và CO dOng; 

b) ChuOn b cac cuc hop Hi dOng quân trj, Ban kiOm soát và D?i  hi dOng CO 

dOng thea yêu cOu cOa Hi dOng quan tr hoãc Ban kiOm soát; 

c) Tu' vOn vO thO tyc cOa các cuOc hop; 

d) Tham dii' các cuOc hçp; 

e) Tu' vOn thO tyc Ip các nghi quyOt cOa Hi dOng quan trj phO hcp v&i quy djnh 

cOa pháp lut; 

Cung cOp các thông tin tài chInh, ban sao biên ban hop  Hi dOng quán tr va 

các thông tin khác cho thành viên HQi dOng quan tn Va thành viên Ban kiOm 

soát; 

g) Giám sat và baa cáo HOi  dOng quan tn vO hot dng cong bO thông tin cOa 

Cong ty; 

h) Là dOu mOi lien lc vO'i các ben cO quyOn l'i lien quan; 

i) Baa mt thông tin theo các quy dlnh  cOa pháp lust  Va iOu l COng ty; 

j) Các quyOn và nghTa vy khác thea quy dlnh  cOa pháp lut và DiOu I nay. 

Trang 31 
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CH1ONG VIII. TONG GIAM DOC VA NGYaI DIEU HANH KHAC 

Diu 32. T6 chü'c b may quãn I 

H thong qun I' cüa Cong ty phi dam baa b may quan I' chu trách nhim tru'O'c 

Hi d6ng quàn tr và chu slj' giám sat, chi do ca Hi dóng quan trj, Chi tich HOi 

d6ng quàn trj trong cong vic kinh doanh hang ngày ca COng ty. Cong ty Co 01 (mt) 

ChO tjch fiu Hành Tp Doan, 01 (mt) TOng giám dOc, cac PhO ChO t!ch,  các Giám 

dOc ChO'c nãng (CxO) và các thành viên Ban Dièu hành khác do Hi dtng quân tr 

phé chun/bO nhim. Vic bO nhim, min nhiêm, bãi nhim cac chU'c danh nêu trén 

phai du'çc thông qua bng Nghi quyOt, quyOt dnh cia Hi d6ng quan tr. 

Diu 33. Ngu'&i diu hành Cong ty 

1. Ngu'&i diu hành Cong ty bao gm TOng giám dOc, cac Phó ChO tch, cac Giám dOc 

chU'c nãng (CxO) va cac thành vièn Ban diu hành khác thuôc thm quy8n phê chun 

cIa Hi d6ng quan trl. 

2. Theo d nghi cOa TOng giám dOc va dc sgi' chp thun cOa Hi dàng quan trj, Cong 

ty duc tuyn dung  ngu'&i dièu hành khác v&i sO Iu'ng vâ tiêu chun phU hQ'p vó'i 

co' c&u va quy ch4 quan l' cüa Cong ty do Hi dng quân tr quy dnh. NgLi diêu 

hành doanh nghiêp phal cO trách nhim d hO tr Cong ty dt dc các myc tiêu dè 

ra trong hoat dOng Va tO chO'c. 

3. TOng giám dOc du'cyc trà Iu'cng va thu'O'ng. Tin Iu'cng và thu'&ng cOa TOng giám dOc 

do Hi dOng quán trj quyt dnh. 

4. Tièn Iu'o'ng cOa nguO dièu hành du''c tInh vao chi phi kinh doanh cta Cong ty theo 

quy dnh cOa pháp lust  ye thuO thu nhp doanh nghip, duc th hin thành myc 

riêng trong báo cáo tài chinh heng nãm cOa Cong ty Va phái baa cáo Di hi dOng CO 

dOng tal cuc hop thu'ng niên. 

Dieu 34. BO nhim, min nhim, nhim vu và quyen hn cOa TOng giám clOc 

1. Hôi dng quán tr bO nhim 01 (mt) thành vien Hi dóng quan trj hoc thuê ngu'Ol 

khác lam TOng giám dOc. 

2. TOng giám dOc là ngui dieu hành cong vic kinh doanh hang ngày cOa COng ty, chu 

sy' giám sat cOa Hi dOng quàn trj, chlu  trách nhim tru'Oc Hi dOng quan tr Va pháp 

lust ye vic thy'c hin quyen, nghia vy du'c giao. 

3. Nhim k' cOa TOng giám dOc khOng qua 05 (näm) näm va Co th du'cc bO nhiem l?i 

v&i sO nhim k" khOng hn ch. TOng giám dOc phái dáp O'ng các tiêu chun, dieu 

kin thea quy djnh cOa pháp lut và oieu i Cong ty. NOu nhim k' cOa TOng giám 

dOc du'o'ng chU'c h&t h?n  ma TOng giám dOc mO chu'a dc bO nhim thi nhim k' 

cOa TOng giám dOc du'o'ng chO'c sé diçc kéo dài cho t6 thai diOm TOng giám dOc 
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m&i du'cc b nhim. ViOc bó nhiêm cô th ht hiu h.i'c can cU' vao quy djnh ti ho'p 

dOng lao Ong. 

4. Tong giám d6c có các quyn Va nghia vu sau: 

a) Quyt djnh cac vn d liOn quan dn cOng ViC kinh doanh hng ngãy cOa 

Cong ty ma khOng thuc thm quyn cOa Hi dOng quàn trj; 

b) TO chO'c thy'c hin cac nghj quyt, quy4t djnh cOa Hi dOng quân tr; 

c) TO chO'c thu'c hiên ké hoch kinh doanh và phu'ong an du tu' cOa Cong ty; 

d) Kin ngh phu'cng an c cu tO chcvc, quy ch qun l' ni b cüa COng ty; 

e) BO nhim, min nhim, bãi nhim cac chU'c danh quân l' trong Cong ty, trO' 

các chU'c danh thuc thm quyn cOa Hi dOng qun tr; 

f) QuyOt dnh tin lu'ng và lçyi Ich khác dOi vo ngu'O'i lao dng trong Cong ty, 

k c ngu'O'i qun l' thuc thm quyn bO nhim cOa TOng giám dOG; 

g) TuyOn dyng lao dng; 

h) Kin ngh phu'ong an tr cO tU'c hoc xO' l' 10 trong kinh doanh; 

i) Quyt dnh các hcp dOng mua, ban, vay, cho vay, cm cO, nhn cm cO, th 

chp, nhn th chp, bo lãnh, nhn bo lãnh vâ hop dóng, giao djch khác 

theo phan cp cOa COng ty trong tU'ng thôi ks'; 

j) Ou'yc Oy quyn cho cp du'&i Va ngu'O'i khác th'c hin môt hoc mQt sO cong 

vic thuc thm quyn Va phi chu trách nhim tru'c pháp lut vá tru'O'c Hi 

dOng quàn tr; 

k) Thy'c hin các ho?t dng khác thuc trách nhim cOa mthh theo ngh quy4t 

cOa i hi dOng CO dOng, nghi quyt cOa Hi dOng quán tr, quyt dnh/chi 

thj cOa ChO tich  Hôi dOng quán tr, các quy ch qun l' ni b Cong ty, hcp 

dOng lao dng cOa TOng giám dOc; 

I) Quyèn va nghTa vy khác theo quy dnh cOa Pháp lut và Dièu lé COng ty. 

5. Hi dOng qun trl có th4 min nhim TOng giám dOc khi da sO thành viên HQI dng 

qun tr có quyn biOu quyOt dci' hQp tan thành Va bO nhim TOng giám dOc m&i thay 

th4. 

CH1YONG IX. BAN KIEM SOAT 

Diu 35. U'ng cU', c1 Cu' thành vien Ban kim soát (Kim soát vien) 

1. Vic O'ng cti', d cO' thành viên Ban kiOm soát du'ci'c thu'c hin tu'ong ty' quy djnh t?i 

khon 1, khon 2 Diu 24 Diu lê nay. 

2. TrLthng hci'p sO lu'Q'ng các U'ng viên Ban kiOm soát thong qua d cO' và O'ng cO' khOng 

dO sO lu'p'ng cn thiOt, Ban kiOm soat du'ng nhim cO thO d cO' thOrn cvng viên hoc 
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tó chCrc d cCi' theo quy dinh tal ièu le nay, Quy ché ni bO v quân tn Cong ty va 

Quy ch hoat dông cüa Ban kim soát. Viêc Ban kim soãt du'cng nhim gi&i thiêu 

them U'ng viên phi du'o'c cOng bó rö rang tru'O'c khi Oai hOi  dng C6 dông biéu quyt 

bu thành viên Ban kiém soát theo quy dinh cüa pháp Iut. 

3. Vic bi4u quyét bu thành viên Ban ki4m soát dU'C thu'c hin theo phu'ong thU'c bu 

dn phiéu theo Quy ché bu c do i hi dóng Co dông thông qua. 

Diêu 36. Thành phn Ban Kiém soát 

1. SO Iu'cng thành viên Ban kiém soát cüa COng ty tü' 03 (ba) dOn 05 (näm) thành vien. 

fi hci dng CO dông Se quyOt dlnh  sO kng thành viên Ban kiOm soát cta tU'ng 

nhiêm ks'. Nhiêm k' cia Ban kiOm soát là 05 (nãm) nàm. Nhiêm k' cia thành viên 

Ban kiOm soát khong qua 05 (nàm) näm va Co the du''c bu !?i  vO'i sO nhim kS'  khong 

han chO. 

2. Thành viên Ban kiOm soát phi dap O'ng cac tiêu chuOn và diu kin theo quy dnh t?i 

ieu 169 Lut Doanh nghip và khong thuc các tru'O'ng hQ'p sau: 

a) Lam vc trong b phn kO toán, tài chInh cOa Cong ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên cOa Cong ty km toán dc 1p thy'c hin km 

toán cac báo cáo tài chInh cOa Cong ty trong 03 (ba) nàm lien tru'&c do. 

3. Thành viên Ban KiOm soát b mien nhiGm trong cac tru'O'ng hp sau: 

a) KhOng con dü tiêu chuOn và diu kin lam thành viên Ban kiOm soát theo quy 

djnh ti khoàn 2 ENeu nay; 

b) CO dcn t chU'c Va du'Q'c chOp thun; 

4. Thành viên Ban kiOm soát bj bãi nhim trong các tru'ng hQ'p sau: 

a) KhOng hoàn thành nhim vu,  Cong V!C du'c phân công; 

b) KhOng thçc hin quyèn va nghTa vy cOa mlnh trong 06 (sáu) tháng lien tyc, 

trü' tru'ng hcp bOt kh kháng; 

c) Vi phm nhieu len, vi phm nghiem trçng nghTa vy cOa thành viên Ban kiOm 

soát theo quy dnh cua L4t  Doanh nghip và fièu l nay. 

d) Tru'ô'ng hçp khác theo ngh quyOt O?i  hi dOng CO dOng. 

fieu 37. Tru'&ng Ban kiém soát 

1. Tru'&ng Ban kiOm soát do Ban kiOm soát beu trong sO các thành viên Ban kiOm soAt; 

viec beu, mien nhim, bài nhim theo nguyen tOc da sO. Ban k14m soát phi cO hoi 

mt nO'a sO thành viên thLng trO 6' Vit Nam. Tru'O'ng Ban kiOm soát phi cO beng 

tOt nghip d?i  hçc tr& len thuc môt trong các chuyên ngành kinh tO, tal chmnh, kO 

toán, kiOm toán, lut, qun tr kinh doanh hoc chuyên nganh Co lien quan dOn hot 

dng kinh doanh cOa doanh nghip. 

2. Quyen và nghia vy cOa Tru'&ng Ban kiOm soAt: 
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a) Triêu tap cuôc hpp Ban kim soát; 

b) Yêu cu Hi d6ng quàn tn, T6ng giám d6c vá ngu'O dièu hành khác cung cp 

các thông tin lien quan d báo cáo Ban kim soát; 

c) Lp và k' báo cáo cOa Ban kim soát sau khi dä tham khào ' kin cOa Hi 

dng quàn tr d6 trinh fai hQi dng 06 dong. 

Oiu 38. Quyn Va nghia vi cüa Ban kim soát 

Ban kim soát có cac quyn, nghia vu theo quy d!nh t?i Diu 170 Lut Doanh nghiêp Va CáC 

quyn, nghia vy sau: 

1. xut, kin nghj D?i  hi d6ng C6 dông phê duyt danh sách t6 chU'c kim toán 

du'c chp thuàn thy'c hien  k16m toán Báo cáo tài chInh cOa COng ty; quyt djnh t6 

chU'c ki6m toán du'cc chp thuan thy'c hien kim tra ho?t dng cüa Cong ty, bâi min 

kim toán viên du'cc chp thun khi xét thy cn thi6t. 

2. Chju trách nhiOm tru'O'c 06 dOng v ho?t dng giám sat cOa mlnh. 

3. Clam sat tInh hlnh tài chInh cüa Cong ty, viec tuán thu pháp lut trong hot dng cOa 

thành viên Hci dng quàn trj, Tóng giám d6c, ngt.i quàn l' khác. 

4. Oàm bào phói hp ho?t dng vOl Hi d6ng quàn tr, T6ng giám d6c và 06 dOng. 

5. Tru'Og h9'p phát hien hành vi vi phm pháp lut hoc vi phm Oiu le Cong ty côa 

thành viên Hi dàng quàn tr, T6ng giAm dóc va ngu'ôl diu hành khác cüa doanh 

nghip, Ban ki&m soát phài thông báo bng van bàn cho HOi d6ng quàn tr trong vOng 

48 (bón mo'i tam) giô', yeu cu ngu'O'i cO hành vi vi phm chm d&t vi pham và có 

giài pháp kh& phyc hu qua. 

6. Xây dy'ng Quy ch ho?t dng cOa Ban k14m soát và tninh Di hi d6ng 06 dOng thông 

qua. 

7. Báo cáo hoat dong cOa Ban kim soát trinh Oai hOi d6ng 06 dOng thu'&ng nien phài 

dam bào các ni dung theo quy dnh cOa Lut Doanh nghip, Lut ChU'ng khoán vã 

các van bàn hu'âng dn thi hành. 

8. CO quyn tiép cn h6 so', tài lieu cua Cong ty Iu'u giu' t?i  try sO' chInh, chi nhánh và 

da di6m khac; cO quyn dn dla  dim lam viOc cüa ngi quàn l' và nhãn viên cia 

Cong ty trong gi lam viec. 

9. CO quyn yêu cu Hi d6ng quàn tn, thành viên Hi d6ng quàn tr, T6ng giám d6c và 

ngu'O'i quàn l' khác cung cp dy dO, chlnh xác, kjp th&i thông tin, tài lieu  v cOng tác 

quàn l, diu hành và ho?t dng kinh doanh cOa Cong ty. 

10. Các quyn và nghia vy khác theo quy dnh cOa pháp lut và iu I nay. 

Diu 39. Cuc h 9 p cOa Ban kim soát 

1. Ban kim soát phài hQp it nht 02 (hai) ln trong mt nàm, s6 lung thành viên tham 

dy' hçp It nht là 2/3 (hai phn ba) so thành viên Ban kiOm soát. Biên bàn hpp Ban 

Trang 35 
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kim soát du'o'c 1p chi tit và 10 rang. Ngu'ô ghi biên ban và các thành viên Ban k14m 

soáttham du' hop phài k' ten vào biên bn cuc h9p. Các blén ban hop cOa Ban ki4m 

soát phai du'çc lu'u giu' nhm xác dinh trách nhim cOa tO'ng thành viên Ban kim 

soát. 

2. Ban kim soát cO quyèn yeu cu thành viên Hi d6ng quán trj, Tóng giám d6c và d?i 

din tó chU'c kim toán du'c chp thun tham du' va tra Io'i cac vn üè cn du'çyc lam 

ro. 

Diu 40. Tin Iu'o'ng, thu lao, thu'ô'ng và Ioi Ich khãc cüa thành viên Ban kim soát 

1. Thành viên Ban kim soát du'cc tra tièn lu'ng, thU lao, thu'ô'ng và Içi Ich khác theo 

quyt djnh cUa Oai hi d6ng C6 dông. Oi hi d6ng 06 dông quyét dnh t6ng mu'c tin 

lu'cng, thU lao, thu'&ng, li ich khác Va ngân sách ho?t dng hng näm cUa Ban kim 

soát. 

2. Thành viên Ban k16m soát du'yc thanh toán chi phi an, 6', di li, chi phi sO' dyng dich 

vy tu' vn dôc lap v&i mU'c hçp I. T6ng mO'c thU lao và chi phi nay khong vu'cYt qua 

t6ng ngán sách ho?t dQng hng nãm cOa Ban k16m soát da du'cyc D?i  hôi dOng 06 

dOng chp thun, trU' tru'6'ng hp D?i  hi dng 06 dông CO quyt djnh khác. 

3. Tin !u'o'ng va chi phi ho?t dng cUa Ban kim soát du'çc tinh vao chi phi kinh doanh 

cUa Cong ty theo quy dnh cUa pháp lut v thu thu nhp doanh nghip, quy djnh 

khác cUa pháp lut cO lien quan Va phi du'c 1p thành muc riêng trong báo cáo tái 

chinh hng näm cOa Cong ty. 

CHU'O'NG X. TRACH NHIM CcJA THANH VIEN HQI DONG QUAN TR!, THANH VIEN 

BAN KIEM SOAT, TONG GIAM DOc vA NGLYYI DIEU HANH KHAC 

Thành vien Hi d6ng quân trj, Thành viên Ban kim soát, T6ng giám d6c Va ngu'ô'i diu hành 

khác cO trách nhiêm thu'c hiên cac nhiêm vy cUa mirth, k6 Ca nhu'ng nhim vy vO'i tu' cách 

thánh vièn các t16u ban cUa Hi dàng quán tr, mt cAch trung thy'c, cn trQng vi lci ich cOa 

Cong ty. 

Diu 41. Trãch nhiêm trung thi'c và tránh các xung dt v quyn Ic'i 

1. Thành viên Hi dàng quán trj, thành viên Ban kim soát, Tong giám dOc Va ngu'ô'i 

quàn l' khác phái Cong khai các l'i ich có lien quan theo quy djnh cOa L4t  Doanh 

nghip Va CC van ban pháp lust lien quan. 

2. Thành viên Hi dng quán tr, thành viên Ban kiOm soát, TOng giám dOc, ngu'o quán 

l' khác va nhU'ng ngu'ô cO lien quan cUa các thánh vien nay chi du'Oc sO' dung nhG'ng 

thông tin cO du'c nh& chO'c vy cOa minh d phyc vy li Ich cOa Cong ty. 

3. Thanh viên Hi dOng quan trl, thành viên Ban kim soát, TOng giám dOc va ngu'ô 
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quàn l' khác Co nghia vu thông báo bng van bàn cho HOi  dng quàn trj, Ban kim 

soát v cac giao dich giCi'a Cong ty, Cong ty con, COng ty khác do COng ty nm quyn 

kim soát trên 50% (näm mu'o phn tram) tr& len von d1u lê vó chmnh dOi t1ng O 

hoc vài nhG'ng ngu'ô có lien quan cOa cl6i tu'cYng dO theo quy dlnh  cOa pháp lut. 

Oi vO'i cac giao dch nêu trên do D?l  hQi dóng CO dOng hoc Hi dóng quàn lii chp 

thuän, Cong ty phài thyc hin cOng bO thông tin v cac nghj quyt nay theo quy dlnh 

cOa pháp Iut chU'ng khoán ye Cong bO thông tin. 

4. Thành viên HQi dOng quàn trj khOng du'cc biu quyt dOi v&i giao djch mang !i Içi 

Ich cho thành viên dO hoc nguOi cô lien quan cOa thành viên do theo quy dlnh  cOa 

Luât Doanh nghip và Oièu le nay. 

5. Thành viên Hôi dOng quàn tr, thành viên Ban kim soát, TOng giám dOc, ngu'o quàn 

l' khác và nhO'ng ngu'o cô lien quan cOa cac dOl tu'ng nay khOng du'c sO' dung 

hoc t14t k cho ngu'&i khác các thông tin ni b d4 thgi'c hin các giao dch cO lien 

quan. 

6. Giao djch giO'a Cong ty vO mt hoc nhieu thành viên Hi dóng quàn tr, thành viên 

Ban ki4m soát, TOng giám dOc, ngu'O dièu hành khác và các cá nhän, tO chO'c CO lien 

quan den các dOi tu'Qng nay khOng b vô hiu trong các tru'ông hçp sau dày: 

a) 001 vOl hçp dng có giá tr nhO hcn hoc beng 35% (ba mu'o'i lam phen tram) 

tOng giá trj tài san ghi trong báo cáo tài chlnh hcp nht gen nhet nhO'ng nci 

dung quan tr9ng cOa hcp dóng hoäc giao dich cOng nhu' các m6i quan h va 

lçi Ich cOa thành viên Hi dOng quàn tn, Kiem soátviên, TOng giám dOc, ngu'&i 

dleu hành doanh nghip khác dã du'cyc báo cáo cho HOI  d6ng quàn trj. eóng 

thôi Hi dng quàn trl da cho phép thçi'c hin hcp dng hoc giao djch do mOt 

cách trung thu'c beng da sO phiéu tan thành cOa nhu'ng thành viên Hi dOng 

quàn trj không cO lci Ich lien quan; 

b) 001 vOl giao dich  cO giá trl IOn hn 35% (ba mu'oi lam phen tram) hoc giao 

dlch den dOn giá t giao dch phát sinh trong vông 12 (miiO hal) tháng kO to' 

ngày th'c hin giao dch deu tiên có giá trj tO' 35% (ba mu'cYi lam phen tram) 

tOng giá tn tài san ghi trong báo cáo tài chmnh hçp nhOt gen nhOt trO len, 

nhO'ng nôi dung quan trQng cOa giao dch nay cung nhu' mOl quan he và lo 

Ich cOa thành viên Hi dOng quàn tn, thành viên Ban kiOm soát, TOng giám 

dOc, ng&i dieu hành khác da &c cong bO cho cac CO dOng va dc D?i 

hi d6ng CO dong thông qua beng phiOu biOu quyOt cOa cac CO dông khOng 

cO lci Ich lien quan; 

c) Hp dOng hoc giao dlch  dO dLc mt tO chO'c tu' vOn dc 1p cho là cong 

beng va hQ'p l' xettren mQi phu'og din lien quan den cac CO dOng cOa COng 

ty vào thO diem giao dich. 

Trang 37 
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d) Hcp dóng hoäc giao dlch  vOi CC Cong ty thành viên trong Cüng tp doan hoC 

các cOng ty lien kt d trién khai ho?t dng sn xut kinh doanh ca các dcn 

vi. 

Diu 42. Trách nhim ye thiêt hi va bi thu'ô'ng 

1. Thành vien Hi dng qun tr, thành viên Ban kim soát, Tong giám dOc Va ngu'ô 

diu hành khác vi phm nghia vu, tráCh nhim trung thy'c và cn trpng, khong hoàn 

thành nghia vy Cua mInh phi chiu trách nhim ye nhu'ng thiet  hai do hành vi vi pham 

Cüa mInh gay ra. 

2. Cong ty bói thng cho nhO'ng ngu'ô'i dã, dang hoC CO th trO' thành mt ben lien 

quan trong Các vy khiu ni, kin, khO tO (bao góm cac vy vic dan sçi', hành Chiflh 

va khOng phâi là CàC vy kin do Cong ty là ngu'ô kh&i kin) nu ngu'&i dO dã hoc 

dang là thành viên HOi  d6ng qun tr, thành viên Ban kiOm soát, TOng giám dOC, ngu'ô 

dieu hành khàC, nhàn vien hoäc di din dLC Cong ty ôy quyèn dà hoC dang thçi'c 

hin nhiem vy theo ty quyen cüa Cong ty, hành dng trung thyC, cn trQng vi 19'i ich 

Côa Cong ty trén C sO' tuán thO lut pháp và khong cO beng chivng XáC nhn reng 

ngu'&i dO dâ vi phm trách nhim cOa mInh. 

3. Chi phi b61 thu'ng bao gOm chi phi phán quyt, cac khon tièn pht, cáC khoán phâi 

thanh toán phát sinh trong thy'c t (k câ phi thuê Iut su') khi gii quyét nhG'ng vçi 

vic nay trong khuôn khO lut pháp cho phép. Cong ty CO th mua bâo him Cho 

nhü'ng ngt.rOi nay d tránh nhCi'ng tràCh nhim bOi thu'ng nêu trên. 

CHU'aNG XI. QUYEN IRA cU'u sO SACH vA HO S CONG TY 

oieu 43. Quyen tra cO'u sO sách Va ho so' 

1. CO dOng phO thông CO quyên tra CU'u sO sáCh và hO so Cy thO nhu sau: 

a) CO dOng phO thông cO quyên xem xét, tra cCi'u và trIch lyc thong tin v ten và 

da chi lien Ic trong danh sách CO dOng CO quyOn biOu quyt; yêu CeU sO'a 

dOi thông tin khOng chInh XC cOa minh; xem xét, tra cU'u, trIch lyC hoC sao 

chyp DiOu l Cong ty, biên bn hQp Di hi dOng CO dông và nghi quyt Di 

hci dOng CO dông; 

b) CO dOng hoC nhOm CO dOng sO' hD'u tü' 05% (nàm phen tram) tOng sO cO 

phen phO thông trO' len CO quyên xem xét, tra cCi'u, triCh lyc sO biên bn và 

nghi quyt, quyt djnh cua Hi dOng qun tn, báo CáO tài Chinh giO'a nàm và 

heng nãm, báo cáo cOa Ban kiem soát, hcp dOng, giao d!ch  phi thông qua 

Hi dOng quãn trj và tài lieu khác, trü tài lieu lien quan dOn bi mt thu'ng mgi, 

bI mt kinh doanh cüa Cong ty. 

Trang 38 
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2. Tru'ô'ng hcp dai din du'cyc Oy quyn cOa 06 dông và nhOm 06 dOng yeu cu tra cü'u 

s6 sách va h s thI phài kern theo giy Oy quyn cOa C6 dOng và nhOm 06 dông ma 

ngu'O do di din hoc bàn sao cOng chO'ng cOa giy Oy  quyn nay. 

3. Thành viên Hi d6ng quàn tn, thành viên Ban kim soát, Tóng giám dóc và ngu'O'i 

diu hành khác cO quyèn tra cO'u s6 dang k 06 dông cOa Cong ty, danh sách C6 

dông, s6 sách Va ho s khác cOa COng ty v nhüng mçic dIch lien quan tO'i chU'c vy 

cOa mnh v&i diu kien  các thông tin nay phài du'cc bào met. 

4. Cong ty phài lu'u giu' Diu lé nay và nhü'ng bàn sO'a d61 b6 sung €iu l, Giy chü'ng 

nhn dãng k' doanh nghip, cac quy ch& cac tài lieu chü'ng minh quyn s& hu'u tài 

san, ngh quyt Di hi dOng 06 dOng và Hi dOng quán trl, biên bàn hQp i hi dOng 

06 dông va Hi dOng quàn tr, cac báo cáo cOa Hi dOng quàn tr, các báo cáo cOa 

Ban ki6m soát, báo cáo tài chmnh näm, s6 sách k toán và các tài lieu khác theo quy 

dnh cOa pháp Iutt?i try sO' chInh hoc mt no'i khác vâi diu kien là các 06 dông Va 

C quan dàng k' kinh doanh du'Q'c thông baa v dja dirn lu'u trO' các tài lieu  nay. 

5. Diu l Cong ty phài du'Q'c cong bó trên trang thông tin then  tO' cOa Cong ty. 

CHU'aNG XII. CONG NHAN VIEN vA CONG DOAN 

Diu 44. Cong nhân vien và cong doàn 

1. T6ng giám d6c phài 1p ké ho?ch dé HOi  dOng quàn trl thông qua các van dé lien quan 

dn viec tuy&n dung, cho ngu'o lao dng nghi viec, tin lung, bào h14m xã hi, phUc 

lvi, khen thu'O'ng va kç' lust d61 vO'i ngu'O lao dng va ngu'&i dièu hành doanh nghip. 

2. T6ng giam d6c phài 1p ké ho?ch d4 HQi dOng quàn tn thông qua các vn d lien quan 

d6n quan h cOa Cong ty vOl các t6 chO'c cong doàn theo các chun my'c, thông ie 

và chInh sách quàn l' t6t nht, nhu'ng thông le và chinh sách quy dlnh  ti Diu lé nay, 

các quy ch6 cOa Cong ty và quy dnh pháp lut hien hành. 

CHU'O'NG XIII. PHAN PHOI LQ'I NHUAN 

Diu 45. Phân ph6i 191 nhun 

1. D hôi dOng 06 dOng quy4t djnh mO'c chi trà c6 tO'c và hinh thO'c chi trà c6 tO'c hang 

näm tO' lci nhun du'ç'c giG' lai cOa Cong ty. 

2. Hôi dOng quàn tr có th6 quyét dinh thanh toán c6 tG'c giG'a k' n&u xét thy viec chi 

trà nay phO ho'p  vOl khà nàng sinh !Ol cOa Cong ty. 

3. Cong ty khOng thanh toán lãi cho khoàn tin trà có tO'c hay khoàn tiOn chi trà lien quan 

tôi met  lo?i c6 phi4u. 
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4. Hi dng qun tr CO th kién ngh €ai hQi dng Co dông thông qua vic thanh toán 

toàn bt hoc mt phn cO tü'c bng cO phiOu và Hi dOng qun tr là co quan thçi'c thi 

quyt dnh nay. 

5. Tru'ng hcp cO tü'c hay nhO'ng khoan tin khác lien quan tO'i mt loi CO phi4u du'cYC 

chi trá bng tin mt, Cong ty phâi chi tra bng tièn d6ng Vit Nam. Viêc chi trâ cO 

the thgi'c hin trcFc tiep hoc thông qua các ngãn hang trên co so' càc thông tin chi tiet 

v tài khoán ngân hang do CO dOng cung cep. Tru'ng hcp Cong ty dä chuyOn khon 

theo dung các thông tin chi tiet V ngän hang do CO dông cung cep ma CO dông do 

không nhn du'c tin, Cong ty khOng phi chlu  trách nhim v khon tièn Cong ty 

dà chuyen cho CO dOng nay. Vic thanh toán CO tUc dOi v&i cac CO phiéu niêm 

yétldàng k' giao dch t?i  So' giao djch chü'ng khoán cO the du''c tién hành thông qua 

Cong ty chUng khoán hoc Trung tam lu'u k' chü'ng khoán Viêt Nam. 

6. Can cü' Lut Doanh nghip, Lut Chü'ng khoán, Hi d6ng qun tr thông qua nghj 

quyt, quyOt dnh xac dnh mt ngày cy the dO chOt danh sách CO dông. Can cU theo 

ngày do, nhu'ng ngu'ô'i dang k' vO'i tu' cách CO dOng hoc ngu'ô'i sO' hO'u các chUng 

khoán khác du'çc quyén nhân cO tü'c bOng tiOn mt hoãc cO phiOu, nhân thông báo 

hoc tài lieu khác. 

7. Các vOn dO khác lien quan dOn phân phOi lçl nhun du'cc thy'c hin theo quy dnh 

cua pháp lust. 

CHU'aNG XIV. TAI KHOAN NGAN HANG, NAM iAi CHINH VA CHE DO KE TOAN 

DiOu 46. Tài khoàn ngân hang 

1. COng ty mo' tài khon t?i  các ngán hang Vit Nam hoc ti cãc chi nhành ngân hang 

nu'âc ngoài du'cc phép ho?t dng ti Vit Nam. 

2. Theo sçi' chOp thun tru'&c cüa co' quan cO thOrn quyOn, trong tru'&ng hp cOn thiOt, 

Cong ty CO thO mO' tài khon ngân hang 6' nu'&c ngoài theo các quy djnh cüa pháp 

luât. 

3. Cong ty tiOn hành tOt c các khon thanh toán và giao djch kO toán thông qua các tái 

khoán tiOn Viet Nam hoc ngoi t ti càc ngàn hang ma Cong ty mO' tài khon. 

DiOu 47. Nãm tài chInh 

Nàm tài chInh cüa Cong ty bOt dOu vào ngay 01 tháng 04 hang nàm và kOt thUc vào ngày 31 

thàng 03 nàm sau. 

DiOu 48. ChO do kê toán 

1. COng ty se ap dyng ChO d kO toán Vit Nam (VAS), hoc bOt kS'  ChO dQ kO toán nào 

du'çc co' quan có thOrn quyOn ban hành va chOp thun. 

Trang 40 
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2. COng ty lap so sách k toán bng tiéng Vit và Iu'u giG' h6 so' k toán thea quy dnh 

pháp lut v k& toán và pháp ut liOn quan. NhG'ng hO so' nay phài chInh xac, cp 

nht, cO h thOng vá phi dG d chG'ng minh và gii trInh các giao dlch  cGa Cong ty. 

3. Cong ty sCr dçing dOng Vit Nam lam do'n v tin t d' ghi sO k toán, Ip Va trinh bay 

Báo cáo tài chInh cGa Cong ty. 

CHL?ONG XV. BAO CÁO TAt CHINH, BAO CÁO THU'O'NG NIEN VA TRACH NHIM 

CONG BO THÔNG TIN 

Diu 49. Báo cáo tài chmnh nãm, ban nien Va qu 

1. Cong ty phi 1p baa cáo tài chinh nãm vá baa cáo tài chInh näm phi du'c kim 

toán theo quy dlnh  cGa pháp lut. Cong ty cong bO báo cáo tái chInh nám dã dt.c 

kiOm toán thea quy dnh cGa pháp lust  v cOng bO thông tin trOn thi tru'&ng chG'ng 

khoán va np cha co' quan nhà nii&c có thm quyn. 

2. Baa cáo tài chInh nám phài baa gOm baa cáo k4t qua hO?t dng san xut kinh doanh 

phan ánh mt cách trung thy'c và khách quan tinh hInh ye lãi và 10 cGa Cong ty trong 

nám tài chInh va ban can d6i k4 toán phan ánh mt cách trung thy'c Va khách quan 

tinh hInh các hoat dQng cGa Cong ty cho dOn thô diOm 1p baa cáo, baa cáo lu'u 

chuyOn tien t va thuy&t minh baa cáo tài chInh. Baa cáo tài chInh näm con phai baa 

gOm ban can d61 kO toán tOng hp ye tInh hInh ho?t dng cGa Cong ty Va các Cong 

ty con vào cu61 mOi näm tài chinh. 

3. Cong ty phai lap va cOng bO các baa cáo tài chmnh ban niOn dä soát xét và baa cáo 

tài chInh qu' thea quy dlnh  pháp lut ye cong bO thông tin trén thi trung chG'ng 

khoán va nôp cha ca' quan nhà ni.c có thOrn quyen. 

iêu 50. Báo cáo thu'ô'ng niên 

Cong ty phal 1p và cong bO Báo cáo thng niên thea các quy dlnh  cGa pháp lut ye chCvng 

khoán và thi tru'ng chG'ng khoán. 

CHu'aNG XVI. KIEM TOAN CONG TY 

oieu 51. KiOm toán 

1. ai hôi dOng cO dOng chi dlnh  mt cong ty kiOm toán dc 1p hoàc thông qua danh 

sách các cong ty kiOm taán dc 1p vá üy quyèn cho HOi  dOng quán trl quyOt dinh ly'a 

chQn mt trong sO các do'n v nay tiOn hành kiOm toán baa cáo tài chinh cGa Cong ty 

cho närn tài chInh tiOp thea hoc cha cac näm tài chInh tiOp thea dg'a trOn nhG'ng dieu 
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khoàn va dièu kiên thóa thun v&i HQi dng quàn tn. 

2. Báo cáo kim toán dc dInh kern báo cáo tài chInh näm cOa COng ty. 

3. Kim toán vien dc 1p thçi'c hin vic kim toán báo cáo tài chInh cOa Cong ty du''c 

tham du' cac cuc hçp i hi dng Co dông va &PcYC quyèn nhn các thông báo Va 

các thông tin khác lien quan dn cuQc hçp Oi hci dng CO dOng và du'o'c phát biu 

' kién ti d?i  hi v các vn d cô lien quan dOn vic kiOm toán báo cáo tài chInh cOa 

Cong ty. 

CHU'aNG XVII. CON DAU 

Diu 52. Du cüa doanh nghip 

1. DOu bao gOm dOu duc lam t?i  c s& khOc dOu hoãc dOu du'O hmnh thU'c chu' k' sO 

theo quy dnh cOa pháp lut v giao dich  din tO'. 

2. ChO Tch Hi dOng quàn tr va TOng Giám dOc Cong ty chlu  trách nhim qun l' va 

sO' dung  con du phU hQ'p vâi quy dinh  pháp lut hin hành. 

CHU'ONG XVIII. GIAI THE CONG TY 

Dieu 53. Giài thO Cong ty 

1. Cong ty có thO bl giài thO trong nhu'ng tru'Oig hp sau: 

a) KOt thOc thO hn hot dng dã ghi trong Diu l Cong ty ma khOng có quyOt 

dlnh gia h?n; 

b) Theo ngh quyOt, quyOt djnh cOa Di hi dOng CO dOng; 

c) Bj thu hi Giy chU'ng nhn dàng k' doanh nghip, trü' tru'&ng hcip Lut Quân 

I' thuO CO quy dnh khác; 

d) Các tru'O'ng hg'p khác theo quy djnh cOa pháp lut. 

2. Viec giài the Cong ty tru'O'c thO'i h?n  (kO câ thO'i h?n  da gia h?n)  do Oi hei  dOng CO 

dOng quyOt dinh, Hei  d6ng quân tr thy'c hien.  QuyOt djnh gii thO nay phi du''c thông 

báo hoc phi du'cc chOp thun bó co' quan có thOrn quyèn (n4u bOt buec) theo quy 

dinh. 

Diu 54. Thay dOi thô'i hn hot dng 

Th&i hn hot dng cOa Cong ty là vO thO h?n  theo quy djnh ti Khoàn 5 iOu 2 DiOu le nay. 

Trong tru'O'ng hp muOn thay d6i thO'i h?n  ho?t dng cOa Cong ty, Hei  dng quàn tn phái trieu 

tp hQp Di hei  dng CO dông dO thong qua vO thO h?n  ho?t dng m&i cOa COng ty. 

Thô h?n hot dng cOa Cong ty du'c thay d6i khi cO sO CO dOng d?i  dien tü' 65% (sau mu'o'i 
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lam phn tram) trO' len t6ng so phiu biu quyét côa tt Ca CO dOng dci' hçp tan thành trü' 

trvng hcyp Iy ' k14n CO dông bng van ban quy djnh tal iu Lê nay. 

Diêu 55. Thanh I 

1. TOi thiu 06 (sau) thang tru'O khi kOt thüc tho'i h?n  hot dng cüa Cong ty hoc sau 

khi cO quyt dnh giâi the Cong ty, Hi d'ng quán t phái thành 1p Ban thanh ! góm 

03 (ba) thành vién. Hal thãnh viên do Di hi dóng CO dOng chi dnh Va mQt thành 

viên do Hôi dng quán tr chi dnh tü' môt Cong ty kiOm toán dc lap. Ban thanh l' se 

chun b cac quy ché hot dng cüa minh. Các thành viên cüa Ban thanh I' có the 

du'c lçi'a chQn trong sO nhân viên Cong ty hoäc chuyên gia dc lap. Tét cà các chi 

phi lien quan dn thanh l sé dc Cong ty u'u tiên thanh toán trii&c các khoán n' 

khác cüa Cong ty. 

2. Ban thanh l' co trách nhiem báo cáo cho Co' quan dàng k' kinh doanh ye ngày thành 

1p và ngày bt du ho?t dng. K tü' thO'i diem dO, Ban thanh l' thay mt COng ty 

trong tét cá cáo cOng vic lien quan den thanh i' Cong ty tru'&c Tàa an va cac co' 

quan hành chlnh. 

3. Tin thu du'cyc tü' vic thanh l' du'cyc thanh toán theo thO' tçi' sau: 

a) Các chi phi thanh '9; 

b) Các khoán nç lu'o'ng, trcY cép thOi vic, bão hiém xà hi và cac quyèn Ii khác 

côa ngui'i lao dng theo thóa u'&c lao dOng tp the va hçp dng lao dong dã 

k'9 két; 

c) No'thu; 

d) Các khoán n' khác cüa Cong ty; 

e) Phen con lal sau khi dà thanh toán tét ca cac khoán no' tü' muc (a) den (d) trén 

dày du'ci'c chia cho các CO dong. Các cO phen u'u dài duc u'u tiên thanh toán 

tru'&c. 

CHYaNG XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ 

ieu 56. Giái quyt tranh chap ni bQ 

1. Tru'ng ho'p phát sinh tranh chp, khiu nal lien quan tO'i hot dng cüa Cong ty, 

quyèn Va nghia vy cüa cac CO dOng theo quy dnh ti Lut Doanh nghip, eieu l 

COng ty, các quy djnh pháp lut khác hoc thOa thun giQ'a: 

a) CO dOng v&i COng ty; 

b) CO dOng vO'i Hi dóng quan tn, Ban kim soát, TOng giam dOc hay can bQ 

quán I'9 cao cap; 

Cáo ben lien quan sé cO gng giai quyOttranh chp dO thông qua thu'o'ng lu'ci'ng Va hoà giái. 
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TrU' tru'ông hop tranh chp lien quan tO Hi dng quàn tr hay ChU tjch Hôi dng quàn trj, 

ChU tich  Hi dng quàn tr sê chU tn vic giài quyt tranh chp và sé yêu cu tU'ng ben trinh 

bay câc yu tó thy'c t lien quan dn tranh chp trong vông 21 (hai mi mót) ngày lam vic 

k tU' ngày tranh chp phát sinh. Trong trii&ng hcip tranh chp lien quan tOl Hi dng quàn 

tn hay ChU tch Hi d6ng quàn tn, bt cU' ben nào cüng cô th4 yêu cu chi dnh mt chuyên 

gia dOc 1p lam trung gian hôa giài cho qua tninh giài quyt tranh chp. 

2. Trong tr.ng hçp khong dat du'cc quyt dnh hoà giài trong vOng 06 (sáu) tun tU' 

khi bt du qua trInh hoà giài hoc nu quyt dnh cUa trung gian hoà giài khong du'cyc 

cãc ben chp nhân, bt CU' ben nào cQng có th du'a tranh chp do ra Trçng tài hoc 

Toà an có thm quyn d giài quy&t. 

3. Các ben ty' chju chi phi có lien quan t&i thU tyc thu'o'ng lu'ng và hOa giài. Vic thanh 

toán các chi phi cUa Tôa an du'c thy'c hin theo phán quyét cUa Tôa an. 

CHU'ONG XX. BO SUNG VA SCJ'A OOI DIEU L 

Diêu 57. Diêu I Cong ty 

1. Vic sU'a d6i, bó sung Diu l nay phài du'c D?i  hQi dng C6 dong xem xét, quyt 

din h. 

2. Trng hp pháp lut Co quy dnh lien quan dn hot dng cUa Cong ty chu'a dc 

d cp trong bàn iu le nay hoc tru'ng hp có quy dnh pháp lut mOi khác vO'i 

diu khoàn trong Diu i nay thi áp dung  nhU'ng quy dnh dO d dièu chinh hot dng 

cUa Cong ty. 

CH1PONG XXI. NGAY HIU LV'C 

Diêu 58. Ngày hiu Iirc 

1. Bàn diu lé nay gm 21 (hai mu'o'i mót) Cht.ng, 58 (näm mo tam) Oiu dt.ç'c Sal 

hQi d6ng C6 dOng Cong ty C6 phn Tp doan Cong ngh CMC nht tn thông qua 

ngày 27 tháng 07 nàm 2022 ti Ha Ni và cUng chp thun hiu ly'c toàn van cUa 

Diu i nay. 

2. Sièu lé du'c Ip thanh 03 (ba) bàn, có giá trl nhu' nhau va phài du'c lu'u giU' ti try 

sO' chInh cUa Cong ty. 

3. Sièu l nay là duy nht và chInh thU'c cUa Cong ty. 

4. Các bàn sao hoc trIch lyc Diu l Cong ty phài có chu' k' cUa ChU tch Hi dng 

quàn trl hoc ngu'ô du'cc ChO tich Hi dàng quàn tn Uy quyn mO'i CO giá trj. 
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PH LUC 01. NGANH NGHE KINH DOANH CUA CONG TY 

STT Ma ngành Ten ngành, ngh kinh doanh 

(D6i v&i cac ngành nghé kinh doanh có cli4u kin, Cong ty chi kinh doanh khi CO dO diu 

kiên theo quy d/nh cOa pháp Iuât) 

1 7211 Nghien cU'u va pháttrin cong ngh trong ITnh vçc khoa hQc tU'  nhiên. 

Chi tit: Trin khai thu'c nghim va sn xut thü' nghim tu' k4t qua 

nghien cu'u khoa hoc; Nghiên cü'u khoa h9c và phàt trin cong ngh 

trong ITnh vu'c cong ngh thông tin và vin thông; 

2 7212 Nghiên cU'u khoa hoc và pháttrin Cong ngh trong ITnh vy'c khoa hoc 

k9 thut và cong ngh 

3 7490 Hot dong chuyên mOn, khoa hçc và cong ngh khác chu'a du'Q'c 

phán vào dâu 

Chi tit: Dch vy khoa hoc và cong ngh; Tu' vn, chuy4n giao cong 

ngh; Thông tin khoa hoc cong nghê; 

4 6810 Kinh doanh bt dng san, quyn sü' dung dtthuOc chü sO' hO'u, chü 

sü' dung hoc di thuê 

Chi tiét: Kinh doanh, du tu' bat dOng san; Dch vçi thuê va cho thuê, 

mua, bàn nhà 0', quyn sO' dung dt 0', van phong, nhà xu'&ng, kho 

bãi, trung tam thu'ng m?i;  Dch vçi kinh doanh hpc xá; Dâu tu', xay 

du'ng, kinh doanh càc khu do th, khu cong ngh thông tin tp trung, 

Va khu cong ngh cao; Hot dông quan t' nhà, chung cu' 

5 6820 Tu' van, môi giO'i, dau giá bat dng san, dau giá quyn sO' dung dat 

Chi t14t: Kinh doanh, du tu', môi giài va quán I' bat dng san 

(Khong bao gm Ou tu' xay du'ng h? thng nghia trang, nghTa dla  da 

chuyan nhu'o'ng quyn sO' dyng dat gan vài h? tang) 
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6 4610 D?i l', môi giO'i, du giã hang hóa 

Chi tit: i l' mua, di l' ban vã K' gO'i hang hôa (To chü'c kinh t co 

vOn du tu' nu'&c ngoài tht,i'c hin hot dng mua bàn hang hóa và 

cac hot dOng lien quan trv'c tip den mua bàn hang hôa theo quy 

dnh ti Nghj dnh sO 09/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 và Thông tu' 

sO 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013) 

7 4659 Ban buOn may móc, thiet b va phu tOng may khác 

Chi tiet: Mua bàn trang thit bj y tO 

(Không bao gOm phân phOl càc sn phOm phn mm va phn cCrng, 

diên tO' là vt phOm dã ghi hnh trén mpi chOt lieu) 

8 6209 Hoat dOng dlch vu Cong ngh thông tin và dch vu khác lien quan dOn 

may vi tmnh 

Chi tiOt: Dch vu huOn luyn va dao tao trong linh vy'c cong nghe thông 

tin 

9 2610 Sn xuOt linh kiên diên tO' 

Chi tiOt: San xuOt lOp rap thiOt b phyc vy ngành cong ngh thông tin, 

diên tO', phat thanh truyn hInh, thiOt b bu'u chmnh vin thông 

10 2620 San xuOt may vi tmnh và thiOt bj ngoai vi cOa may vi tInh 

Chi tiOt: San xuOt lOp rap các san phOm tin hpc 

11 2630 San xuOt thiOt bi truyn thông 

12 2817 San xuOt may môc và thiOt bi van phông (trO' may vi tinh và thiOt bj 

ngoi vi cOa may vi tmnh) 

Chi tiOt: San xuOt lOp rap mua bàn bao hành, bao du'&ng Va cho thuê 

cãc sn phOm dch vu thiOt bi van phOng 

13 3312 SO'a chO'a may móc, thiOt bl 
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Chi t14t: Bào hành, bào du'&ng va cho thuê các san phm dch vy thit 

bi phyc vy nganh cong nghe thông tin diên tü', phát thanh truyn hnh, 

thit b! buu chInh vin thong, thit b van phong 

14 5820 

(chInh) 

Xut bàn phn mèm 

Chi tit: San xut phn mèm, cung cp dIch  vy Va giài pháp v phn 

mèm và ni dung Xut bàn phn mm; Dch vçi xü' l' dO' lieu và cac 

ho?t dng lien quan den c so' dO' lieu; Gia cong và xuet kheu phn 

mm 

(To chO'c kinh té cO vOn du tu' nu'âc ngoài thy'c hien  ho?t dng mua 

ban hang hóa Va cac hot dng lien quan try'c tiép den mua ban hang 

hóa theo quy dnh t?i  Nghj dinh sO 09/2018/NO-CF ngày 15/01/2018 

và Thông tu' sO 34/2013/TT-BCT ngáy 24/12/2013) 

15 6399 Dch vy thông tin khác chu'a du'Q'c phân vao dáu 

Chi tiOt: TIch h9'p h thOng, tu' yen du tu', cung cep giài pháp tOng 

the va dlch  vy h thng trong linh vy'c cOng ngh thông tin, then  to' vin 

thông và phat thanh truyn hlnh 

16 8230 TO chcvc giO'i thieu va xOc tien thu'cing mi 

Chi tiOt: TO chO'c hôi nghi, hi thào khoa hçc chuyên ngành; 

17 8559 Giáo dyc khác chu'a du'cyc phan vao dáu 

Chi tiOt: Tham gia dào tao, bOl du'O'ng nâng cao nghip vy chuyên 

mOn; 

18 5610 Nha hang và cácdjch vy an uOng phycvy lu'u dng 

19 6190 Hot dong vien thông khác 

Chi tiM: Kinh doanh dlch  vy Va san phem truyOn thông; Kinh doanh 

san phem vã djch vy an toàn thông tin (trO' kinh doanh dch vy kiOm 

tra, dánh giá an toàn thông tin mng; dch vy bào mt thông tin không 

so' dyng mt ma dan sçi'); Cung cep djch vy chO'ng thy'c chO' k' then 

to,. 
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20 7020 Hoat dng tu' vn quán I' 

21 8521 Giáoductiuhçc 

22 8522 GiáodyctrunghocccYsY 

23 8523 Gião dyc trung hçc ph6 thông 

24 8533 fào to cao dng 

25 8541 Giáo dyc dal hçc 

26 8560 Dich vy h trçY giáo dyc 

NGU'cYI DiI DIEN THEO PHAP LUAT 

CHU TLHFtOI DONG QUAN TR! 
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PHV LVC  02. VON DIEU L CONG TY 

1. Von ièu L cOa Cong Ty là: 1.500.014.320.000 VND (Bang chcr: mt nghIn näm 

tram t khong tram mu'&i b6n triêu, ba tram ha! murii nghIn d'Ong). 

2. TOng sO VOn Diu Lê côa Cong Ty du'Q'c chia thành: 150.001.432 CO phiu (bang 

chCr: mt tram näm mu'o'i triu, khOng tram lé mt nghln, b6n tram ba muo'i hal có 

phiu) 

• Mnh giá là 10.000 VN/CO phn, trong dO: 

• CO phn phO thông: 150.001 .432 cO phn 

• CO phn u'u dãi: 0 cO phn 

3. SO cO phn du'cc quyn chào bàn: 3.600.000 (Ba triu sàu tram nghln) cO phn. 

4. Thôi han phát hành: tü'tháng 07/2021 d4n htthàng 12/2024 hocdn khi phát hành 

ht toàn b sO cO phn dci' kin thea Chng trinh ESOP gial don 2021 - 2023 tuç' 

thuOc th&i dim nào den tru'yc. 

5. Phci lyc 02 nay là mt phn khOng the tàch rô cOa iu l Cong Ty và sé du'c diu 

chinh khi HQT bàn them cO phn m&i trong phm vi sO lu'ng cO phn du'p'c quyn 

chào bàn quy dnh ti khon 2 Phu Icic 2 Diu L Cong Ty nêu trên. 

NGU'cll D.I DIEN THEO PHAP LUT 
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PHY LUC 03. DANH SACH CO DONG SANG LP TI NGAY THANH LP CONG TY 

Danh sách C6 Ong Sang Lp và Giá trj von gop cia th'ng CO OOng Sang Lp t?i  thô'i 

dim Cong Ty chuyn d6i sang Ioai hmnh Cong ty cO phn (ti ngày 07 thang 02 näm 

2007) 

STT Hçtên SovOngOp 
(Vit Nam Dong) 

Tu'o'ngti'ng 
(CO Phân) 

1 Ha Th Minh 4.000.000.000 400.000 

2 Nguyn Trung Chmnh 4.000.000.000 400.000 

3 Nguyn Phu'&c Hi 12.250.000.000 1.225.000 

4 NguynDU'cKhucng 1.225.000.000 122.500 

5 Lê Quang Thành 983.500.000 98.350 

6 Nguyn HOng So'n 1.388.330.000 138.833 

7 T Hoang Linh 1.493.330.000 149.333 

8 Eàng ThO Tài 700.000.000 70.000 

9 Nguyn Kim Cng 2.275.000.000 227.500 

10 Nguyn Van Hoang 1.061.660.000 106.166 

11 Vu Thành Nam 758.330.000 75.833 

12 Pham Thi Bo Hanh 350.000.000 35.000 

Trang 51 



NGU'ôi DiI DIN THEO PHAP LUIIT 

CHU TICH HOI DONG QUAN TRI 

STrung ChInh 

GV) 
CMC CORPORATION 

Khát khao chinh phyc th gidi s6 

Try sà: Thng 17, CMC Tower, 11 ph6 Duy Tan, 

PhUong Dich Vpng Hu, Quãn Cau Gi4y, Ha Ni 

Tel: +8424. 3795 8668 I +84.24. 7106 5555 

www.cmc.com.vn  

Chi nhánh: 111-121 NgO Gia TU 

PhuOng 2, Quãn 10, Thành Ph6 Ho Chi Minh 

Tei +8428. 3833 0579 

13 Hoang Thi Lai 245.000.000 24.500 

14 Cong ty TNHH u tu' MVI 83.500.000.000 8.350.000 

15 COng ty TNHH £u tu' M9 
Linh 

83.500.000.000 8.350.000 
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