
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hà Nội, tháng 4 năm 2013

 

ĐIỀU LỆ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB 

 

(Được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2013) 

 



 

1 

 

MỤC LỤC 

PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................................... 4 

CHƯƠNG 1.  U  Đ NH CHUNG ....................................................................................... 5 

Đi   1. Định nghĩa .......................................................................................................................... 5 

Đi   2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấ  tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty .... 6 

Đi   3. Người đại diện theo pháp l ật: ......................................................................................... 7 

Đi   4.  hạm vi hoạt động  inh doanh......................................................................................... 7 

Đi   5. V n đi   lệ ......................................................................................................................... 8 

Đi   6. Mục tiê  hoạt động ............................................................................................................ 8 

Đi   7. Ng yên tắc hoạt động ....................................................................................................... 8 

Đi u 8.   y n của Công ty ............................................................................................................ 8 

Đi   9. Nghĩa vụ của Công ty........................................................................................................ 8 

Đi   10. Các q y định v  cấm và hạn chế.................................................................................... 10 

CHƯƠNG 2. C  PHẦN  C  Đ NG ................................................................................. 12 

M C 1  C       ......................................................................................................................... 12 

Đi   11. Các loại cổ phần ............................................................................................................... 12 

Đi   12. Ch y n nhượng cổ phần ................................................................................................. 12 

Đi   13. M a lại cổ phần ............................................................................................................... 12 

Đi   14. Cách thức tăng, gi m V n đi   lệ .................................................................................. 13 

M   2  C  Đ NG   NG   P   U ỀN VÀ NGHĨA V  CỦA C  Đ NG .............. 13 

Đi   15. Thông tin v  cổ đông sáng lập ....................................................................................... 13 

Đi   16.   y n của cổ đông của Công ty. ................................................................................... 13 

Đi   17. Nghĩa vụ của cổ đông: .................................................................................................... 17 

Đi   18. Sổ đăng  ý cổ đông ......................................................................................................... 17 

Đi   19. Chứng chỉ cổ phiế .......................................................................................................... 18 

CHƯƠNG 3.  U N      Đ ỀU HÀNH C NG    ...................................................... 19 

Đi   20. Bộ máy q  n trị đi   hành của Công ty ........................................................................ 19 

M C 1  ĐẠ  HỘ  ĐỒNG C   Đ NG .................................................................................. 19 

Đi   21. Th m q y n của Đại hội đồng cổ đông ........................................................................ 19 

Đi   22. Các đại diện được ủy q y n ........................................................................................... 20 

Đi   23. Triệ  tập Đại hội đồng cổ đông ...................................................................................... 20 

Đi   24. Chương trình và nội d ng họp Đại hội đồng cổ đông ................................................. 21 

Đi   25. Đi    iện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ............................................................ 22 

Đi   26. Th  thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ............................................................. 22 

Đi   27. Bầ  dồn phiế  .................................................................................................................. 24 



 

2 

 

Đi   28. Thông q a q yết định của Đại hội đồng cổ đông ........................................................ 24 

Đi   29. Hiệ  lực q yết định của Đại hội đồng cổ đông ............................................................ 26 

Đi   30. Biên   n họp Đại hội đồng cổ đông .............................................................................. 26 

M C 2  HỘ  ĐỒNG  U N    ............................................................................................ 26 

Đi   31. Th m q y n của Hội đồng q  n trị ............................................................................... 26 

Đi   32. Thành phần, nhiệm  ỳ và s  lượng thành viên Hội đồng q  n trị ............................. 29 

Đi   33. Tiê  ch  n và đi    iện làm thành viên Hội đồng q  n trị ........................................ 30 

Đi   34. Cuộc họp Hội đồng q  n trị và Biên   n c ộc họp ..................................................... 31 

Đi   35. Miễn nhiệm,  ãi nhiệm và  ổ s ng thành viên Hội đồng q  n trị ............................. 33 

Đi   36. Thành viên Hội đồng q  n trị độc lập,  hông đi   hành ............................................ 33 

Đi   37. Chủ tịch Hội đồng q  n trị ............................................................................................. 34 

Đi   38. Bộ phận  i m toán nội  ộ và    n trị rủi ro của Hội đồng q  n trị ......................... 35 

M C     AN   NG G  M Đ C ......................................................................................... 36 

Đi   39. Thành phần, nghĩa vụ và q y n hạn của Ban Tổng Giám đ c .................................. 36 

Đi   40. Tiê  ch  n và đi    iện làm Tổng Giám đ c: ............................................................. 38 

Đi   41. Miễn nhiệm,  ãi nhiệm Tổng Giám đ c: ...................................................................... 38 

Đi   42. Bộ phận  i m soát nội  ộ và    n trị rủi ro trực th ộc Ban Tổng Giám đ c ......... 38 

M C     AN    M      ..................................................................................................... 39 

Đi   43. Nhiệm vụ và q y n hạn của Ban  i m soát ................................................................ 39 

Đi   44. S  lượng thành viên và nhiệm  ỳ của Ban  i m soát ................................................ 41 

Đi   45. Cách thức hoạt động và c ộc họp của Ban  i m soát ................................................ 42 

Đi   46. Tiê  ch  n và đi    iện làm thành viên Ban  i m soát ............................................. 42 

Đi   47. Miễn nhiệm,  ãi nhiệm thành viên Ban  i m soát ...................................................... 42 

M C 5   HƯ  Ý C NG    .................................................................................................. 42 

Đi   48. Thư  ý Công ty ................................................................................................................ 43 

CHƯƠNG  .     Ý M    UAN H  V   C C Đ     C    N  UAN .............. 43 

Đi   49. Các tranh chấp có th  x y ra ........................................................................................... 43 

Đi   50. Cách xử lý, gi i q yết tranh chấp ................................................................................... 43 

Đi   51. Các giao dịch ph i được chấp th ận .............................................................................. 43 

Đi   52. Bỏ phiế   i   q yết thực hiện hợp đồng giao dịch với  ên liên q an ....................... 44 

Đi   53. Chế độ  áo cáo và công    thông tin ............................................................................ 44 

CHƯƠNG 5.  U N  Ý  À  CH NH,       N.......................................................... 45 

Đi   54. Năm tài ch nh ................................................................................................................... 45 

Đi   55. Hệ th ng  ế toán .............................................................................................................. 45 

Đi   56.  i m toán ......................................................................................................................... 45 



 

3 

 

Đi   57. Ng yên tắc phân chia lợi nh ận ..................................................................................... 46 

Đi   58. Xử lý lỗ trong  inh doanh ............................................................................................... 46 

Đi   59. Tr ch lập các q ỹ theo q y định ..................................................................................... 46 

CHƯƠNG 6. C NG Đ ÀN VÀ C N  Ộ NH N V  N .............................................. 46 

Đi   60. Công nhân viên và Công đoàn ....................................................................................... 46 

CHƯƠNG 7. G A HẠN  HỜ  HẠN H Ạ  ĐỘNG     CHỨC  Ạ   G     H  VÀ 

PH    N C NG    ................................................................................................................. 47 

Đi   61. Gia hạn thời hạn hoạt động ............................................................................................. 47 

Đi   62. Tổ chức lại Công ty ......................................................................................................... 47 

Đi   63. Gi i th  .............................................................................................................................. 47 

Đi   64.  há s n .............................................................................................................................. 47 

CHƯƠNG 8.  H   HỨC   A Đ   VÀ     UNG Đ ỀU    ................................... 47 

Đi   65. Bổ s ng và Sửa đổi Đi   lệ ............................................................................................ 47 

CHƯƠNG 9. H  U  ỰC CỦA Đ ỀU    ......................................................................... 48 

Đi   66. Ngày hiệ  lực ................................................................................................................... 48 

 



 

4 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

 

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (dưới đây gọi là "Công 

ty"), là một Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 

29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, Luật Doanh 

nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005,  hông tư 210/  -B C ngày  0 tháng 11 n m 

2012 c a Bộ tài ch nh  an hành về việc thành lập và tổ chức hoạt động c a Công ty chứng 

khoán.   

Điều lệ này, các quy định c a Công ty, các Nghị quyết c a Đại hội đồng Cổ đông và Hội 

đồng quản trị nếu được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là 

những quy tắc và quy định ràng  uộc các hoạt động kinh doanh c a Công ty. 

Điều lệ này được thông qua  ởi Đại hội đồng Cổ đông thường niên n m 2013 c a Công ty 

tại phiên họp ngày 25  tháng 04 n m 2013. 
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CHƯƠNG 1.  UY Đ NH CHUNG 

Đ    1. Định nghĩa 

1.1 Trừ trường hợp các đi    ho n hoặc ngữ c nh của Đi   lệ này q y định  hác, các th ật 

ngữ dưới đây sẽ được hi   như sa : 

1.1.1 “Công ty” có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng  hoán SHB; 

1.1.2 “Vốn đ    lệ” là tổng giá trị mệnh giá s  cổ phần đã phát hành mà các cổ đông đã thanh 

toán đủ và được ghi vào Đi   lệ Công ty; 

1.1.3 “Cổ đông” có nghĩa là  ất  ỳ tổ chức, cá nhân nào sở hữ   t nhất một cổ phần của Công 

ty; 

1.1.4 “Hộ  đồng q ản trị” hoặc “HĐ T” có nghĩa là Hội đồng q  n trị của Công ty; 

1.1.5 “Ban k ểm soát” có nghĩa là Ban  i m soát của Công ty; 

1.1.6 “Pháp l ật” có nghĩa là tất c  các văn   n q y phạm pháp l ật q y định tại Đi   1 L ật 

 an hành văn   n q y phạm pháp l ật được    c hội thông q a ngày 03 tháng 06 năm 

2008 hoặc là l ật  hác sẽ được    c Hội hoặc cơ q an lập pháp có th m q y n  hác của 

Việt Nam thông q a, sửa đổi  ổ s ng trong tương lai; 

1.1.7 “L ật Doanh ngh ệp” có nghĩa là L ật Doanh nghiệp s  60/2005/ H11 được    c hội 

thông q a ngày 29 tháng 11 năm 2005 hoặc là l ật  hác sẽ được    c Hội hoặc cơ q an 

lập pháp có th m q y n  hác của Việt Nam thông q a, sửa đổi  ổ s ng L ật Doanh 

Nghiệp hoặc đi   chỉnh các q an hệ v  tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp ở Việt 

Nam trong tương lai; 

1.1.8 “L ật Chứng khoán” có nghĩa là L ật Chứng  hoán s  70/2006/ H11 đã được    c hội 

nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông q a ngày 29 tháng 06 năm 2006, L ật 

Chứng  hoán sửa đổi s  62/2010/ H12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 hoặc là l ật  hác sẽ 

được    c Hội hoặc cơ q an lập pháp có th m q y n  hác của Việt Nam thông q a, sửa 

đổi  ổ s ng hoặc đi   chỉnh các q an hệ v  tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trong 

lĩnh vực chứng  hoán ở Việt Nam trong tương lai;  

1.1.9 “Đ    khoản” là một Đi    ho n của Đi   lệ này; 

1.1.10 “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy phép hoạt động; 

1.1.11 “Ngườ  q ản lý công ty” là thành viên Hội đồng q  n trị, thành viên Ban Giám đ c,  ế 

toán trưởng, và các vị tr  q  n lý  hác trong Công ty theo q y định của Hội đồng q  n trị 

tại từng thời đi m; 

1.1.12  “Ngườ  có l ên q an” là cá nhân hoặc tổ chức có q an hệ với nha  theo q y định của 

L ật Chứng  hoán và L ật Doanh nghiệp; 

1.1.13 “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữ  trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên 

s  cổ phiế  có q y n  i   q yết của Công ty; 

1.1.14 “Cổ phần ư  đã  b ể  q yết” là cổ phần có s  phiế   i   q yết nhi   hơn so với s  cổ 

phần phổ thông; 

1.1.15 “V ệt Nam” là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

1.1.16 “UBCKNN” hoặc “UBCK” được hi   là Uỷ  an Chứng  hoán Nhà nước; 

1.1.17 “SGDCK” được hi   là Sở Giao dịch Chứng  hoán T . Hồ Ch  Minh hoặc Sở Giao dịch 

Chứng  hoán Hà Nội; 
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1.1.18 “Thành v ên Hộ  đồng q ản trị độc lập” là thành viên Hội đồng q  n trị  hông đồng 

thời là Tổng Giám đ c,  hó Tổng giám đ c,  ế toán trưởng và những cán  ộ q  n lý  hác 

của Công ty được Hội đồng q  n trị  ổ nhiệm hoặc cổ đông lớn của Công ty; 

1.2 Trong Đi   lệ này, việc tham chiế  tới  ất  ỳ đi    ho n hoặc văn   n nào sẽ  ao gồm c  

những văn   n sửa đổi hoặc thay thế của đi    ho n hoặc văn   n đó. 

1.3 Các tiê  đ  (Chương, Đi   của Đi   lệ này) được sử dụng nhằm th ận tiện cho việc hi   

nội d ng và  hông  nh hưởng tới nội d ng của Đi   lệ này. 

1.4 Các từ hoặc th ật ngữ đã được định nghĩa trong L ật Doanh nghiệp và L ật Chứng  hoán 

(nế   hông mâ  th ẫn với chủ th  hoặc ngữ c nh) sẽ có nghĩa tương tự trong Đi   lệ này. 

Đ    2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấ  tổ chức và thờ  hạn hoạt động của Công ty 

2.1 Tên Công ty: 

2.1.1 Tên đầy đủ  ằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ  HẦN CHỨNG  HOÁN SHB 

2.1.2 Tên tiếng Anh:    SHB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 

2.1.3 Tên giao dịch:   CÔNG TY CHỨNG  HOÁN SHB 

2.1.4 Tên viết tắt:    SHBS 

2.2 Hình thức pháp lý của Công ty:  

Công ty Cổ phần được cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo q y định của L ật Chứng 

 hoán, có tư cách pháp nhân, phù hợp với q y định pháp l ật hiện hành của Việt Nam. 

2.3 Trụ sở đăng  ý của Công ty: 

2.3.1 Địa chỉ:   S  2 C, Vạn  húc,  hường  im Mã,   ận Ba Đình, Hà Nội 

2.3.2 Điện thoại:  04. 37262222  Fax: 04. 37262305 

2.3.3 Email:   info@shbs.com.vn 

2.3.4 Website:  www.shbs.com.vn 

2.3.5 Logo:                         

2.3.6  

Việc  thay  đổi  trụ  sở  ch nh  do  Hội  đồng     n  trị  q yết  định  và  ph i  được 

UBC NN chấp th ận  ằng văn   n. 

2.4 Tại thời đi m thông q a Đi   lệ này, Công ty đã thành lập Chi nhánh sa : 

2.4.1 Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ  HẦN CHỨNG  HOÁN SHB - CHI NHÁNH THÀNH 

 HỐ HỒ CHÍ MINH 

2.4.2 Địa chỉ: Lô H3, Đường Hoàng Diệ ,  hường 6,   ận 4, Tp. Hồ Ch  Minh 

2.5 Cơ cấ  tổ chức: 

2.5.1 Công ty có th  thành lập, đóng cửa chi nhánh, phòng giao dịch và văn phòng đại diện đ  

thực hiện các mục tiê  hoạt động của Công ty, phù hợp với q yết định của Hội đồng q  n 

trị sa   hi được UBC  chấp th ận; 

2.5.2 Chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện là những đơn vị th ộc Công ty và Công ty 

ph i chị  trách nhiệm hoàn toàn v  hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng 

đại diện của mình; 

2.5.3 Công ty chỉ hoạt động  inh doanh chứng  hoán, c ng cấp dịch vụ chứng  hoán tại các địa 
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đi m đặt trụ sở ch nh, chi nhánh và phòng giao dịch đã được UBC  chấp th ận. 

2.5.4 Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện ph i mang tên Công ty  èm theo cụm 

từ chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và tên riêng đ  phân  iệt. 

2.6 Thời hạn hoạt động 

Thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động trước 

thời hạn hoặc gia hạn hoạt động theo q y định tại Đi   lệ này. 

Đ    3. Ngườ  đạ  d ện theo pháp l ật: 

3.1 Tổng giám đ c là Người đại diện theo pháp l ật của Công ty; 

3.2 Ủy q y n của Người đại diện theo pháp l ật: 

3.2.1 Người đại diện theo pháp l ật của Công ty theo q y định tại  ho n 3.1, Đi   3, Đi   lệ 

này ph i cư trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên  a mươi (30) ngày thì 

ph i  ỷ q y n  ằng văn   n cho người  hác theo q y định pháp l ật đ  thực hiện các 

q y n và nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp l ật của Công ty; 

3.2.2 Trường hợp hết thời hạn ủy q y n mà Người đại diện theo pháp l ật của Công ty chưa trở 

lại Việt Nam và  hông có ủy q y n  hác thì người đã được ủy q y n (theo q y định tại 

đi m a  ho n này) vẫn tiếp tục thực hiện các q y n và nhiệm vụ của Người đại diện theo 

pháp l ật trong phạm vi đã được ủy q y n cho đến  hi Người đại diện theo pháp l ật của 

Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến  hi Hội đồng q  n trị q yết định  ổ 

nhiệm người  hác vào chức danh của Người đại diện theo pháp l ật; 

3.2.3 Trường hợp Người đại diện theo pháp l ật của Công ty vắng mặt tại Việt Nam q á  a 

mươi (30) ngày mà  hông ủy q y n cho người  hác thực hiện các q y n và nhiệm vụ của 

Người đại diện theo pháp l ật của Công ty thì Hội đồng q  n trị  ổ nhiệm người  hác vào 

chức danh Người đại diện theo pháp l ật của Công ty.  

3.3 Nế  Tổng Giám đ c  ị tạm giữ, tạm giam, tr n  hỏi nơi cư trú,  ị mất hoặc hạn chế năng 

lực hành vi dân sự,  ị Tòa án tước q y n hành ngh  hoặc sa   hi miễn nhiệm mà Công ty 

chưa  ổ nhiệm được Tổng Giám đ c mới thì đương nhiên Chủ tịch Hội đồng q  n trị là 

Người đại diện theo pháp l ật của Công ty cho đến  hi Hội đồng q  n trị  ổ nhiệm được 

người  hác vào chức danh trên. 

Đ    4. Phạm v  hoạt động k nh doanh 

4.1 Tại thời đi m thông q a Đi   lệ này, nghiệp vụ  inh doanh của Công ty là: 

4.1.1 Môi giới chứng  hoán; 

4.1.2 Tự doanh chứng  hoán; 

4.1.3 Tư vấn đầ  tư chứng  hoán; 

4.2 Ngoài các nghiệp vụ  inh doanh chứng  hoán q y định tại  ho n 4.1 Đi   này, Công ty 

được c ng cấp dịch vụ   o lãnh phát hành chứng  hoán; lư   ý chứng  hoán, tư vấn tài 

ch nh, nhận ủy thác q  n lý tài  ho n giao dịch chứng  hoán của nhà đầ  tư, các dịch vụ 

tài ch nh  hác theo q y định của Bộ Tài ch nh và các nghiệp vụ  inh doanh  hác được 
 háp l ật cho phép hoặc  hông cấm thực hiện. Công ty sẽ chỉ thực hiện các nghiệp vụ 

 inh doanh có đi    iện theo q y định của pháp l ật  hi Công ty đã đáp ứng đủ các đi   

 iện đó và được cơ q an q  n lý cấp phép. 

4.3 Công ty có th   ổ s ng, rút  ớt một hoặc một s  nghiệp vụ  inh doanh nê  tại  ho n 4.1 

Đi   này sa   hi được UBC  chấp th ận. 
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Đ    5. Vốn đ    lệ 

5.1 Vào ngày thông q a Đi   lệ này, v n đi   lệ của Công ty là: 150.000.000.000 VND ( ằng 

chữ:  ột tr m n m mư i t  đồng). 

Đ    6. Mục t ê  hoạt động 

6.1 Công ty Cổ phần Chứng  hoán SHB được thành lập đ   inh doanh trong lĩnh vực chứng 

 hoán theo q y định của pháp l ật nhằm mục tiê  t i đa hoá lợi nh ận cho các cổ đông, 

c i thiện đi    iện làm việc và nâng cao th  nhập cho người lao động, đóng góp cho Ngân 

sách Nhà nước và phát tri n Công ty ngày càng lớn mạnh. 

6.2 Nế   ất  ỳ mục tiê  nào trong s  những mục tiê  trên cần có sự phê d yệt theo q y định 

của pháp l ật thì Công ty chỉ có th  thực hiện mục tiê  đó sa   hi được cơ q an nhà nước 

có th m q y n phê d yệt. 

Đ    7. Ng yên tắc hoạt động 

7.1 T ân thủ pháp l ật v  chứng  hoán và thị trường chứng  hoán và pháp l ật có liên q an. 

7.2 Thực hiện hoạt động  inh doanh một cách công  ằng, tr ng thực. 

7.3 Ban hành q y trình nghiệp vụ, q y trình  i m soát nội  ộ và q  n trị rủi ro, q y tắc đạo 

đức hành ngh  phù hợp với nghiệp vụ  inh doanh của Công ty. 

7.4 Đ m   o ng ồn lực v  con người, v n và cơ sở vật chất cần thiết đ   phục vụ cho hoạt 

động  inh doanh chứng  hoán, t ân thủ q y định của pháp l ật. 

7.5 Tách  iệt v  văn phòng làm việc, nhân sự, hệ th ng dữ liệ ,  áo cáo giữa các  ộ phận 

nghiệp vụ đ  đ m   o tránh x ng đột lợi  ch giữa Công ty với  hách hàng, giữa  hách 

hàng với nha . Công ty ph i công    cho  hách hàng  iết trước v  những x ng đột lợi  ch 

có th  phát sinh giữa Công ty, người hành ngh  và  hách hàng. 

7.6 B  tr  người hành ngh  chứng  hoán phù hợp với nghiệp vụ hoạt động  inh doanh. Người 

hành ngh  chứng  hoán thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng  hoán  hông được đồng thời 

thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng  hoán. 

7.7 Dự  áo giá hoặc  h yến nghị giao dịch liên q an đến một loại chứng  hoán cụ th  trên các 

phương tiện tr y n thông ph i ghi rõ cơ sở phân t ch và ng ồn tr ch dẫn thông tin. 

7.8 Ng yên tắc  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

Đ    8.   y n của Công ty 

8.1 Có tất c  các q y n theo q y định của L ật Doanh nghiệp, nế   hông mâ  th ẫn với q y 

định của L ật Chứng  hoán. 

8.2 C ng cấp dịch vụ v  chứng  hoán và các dịch vụ tài ch nh trong phạm vi pháp l ật cho 

phép. 

8.3 Thực hiện th  ph , lệ ph  phù hợp với q y định của Bộ Tài ch nh. 

8.4 Ư  tiên sử dụng lao động trong nước,   o đ m q y n và lợi  ch của người lao động theo 

q y định của L ật Lao động, tôn trọng q y n tổ chức công đoàn theo q y định của pháp 

l ật. 

8.5 Các q y n  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

Đ    9. Nghĩa vụ của Công ty 
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9.1 Ng yên tắc ch ng 

9.1.1 Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo q y định của L ật Doanh nghiệp; 

9.1.2 Thiết lập hệ th ng  i m soát nội  ộ, q  n trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những x ng đột 

lợi  ch trong nội  ộ Công ty và trong giao dịch với người có liên q an; 

9.1.3 T ân thủ các ng yên tắc v  q  n trị công ty theo q y định của pháp l ật và Đi   lệ công 

ty; 

9.1.4 T ân thủ các q y định v  an toàn tài ch nh theo q y định của Bộ Tài ch nh; 

9.1.5 M a   o hi m trách nhiệm ngh  nghiệp cho nghiệp vụ  inh doanh chứng  hoán tại Công 

ty hoặc tr ch lập q ỹ   o vệ nhà đầ  tư đ   ồi thường thiệt hại cho nhà đầ  tư do sự c   ỹ 

th ật hoặc sơ s ất của nhân viên; 

9.1.6 Lư  giữ đầy đủ các chứng từ và tài  ho n ph n ánh chi tiết, ch nh xác các giao dịch của 

 hách hàng và của Công ty; 

9.1.7 Thực hiện việc  án hoặc cho  hách hàng  án chứng  hoán  hi  hông sở hữ  chứng  hoán 

và cho  hách hàng vay chứng  hoán đ   án theo q y định của Bộ Tài ch nh; 

9.1.8 T ân thủ các q y định của Bộ Tài ch nh v  thực hiện nghiệp vụ  inh doanh chứng  hoán; 

9.1.9 Thực hiện chế độ  ế toán,  i m toán, th ng  ê, nghĩa vụ tài ch nh theo q y định của pháp 

l ật có liên q an;    

9.1.10 Thực hiện công    thông tin,  áo cáo và lư  trữ theo q y định của L ật Doanh nghiệp, 

L ật Chứng  hoán và các văn   n hướng dẫn thi hành; 

9.1.11 Đóng góp q ỹ hỗ trợ thanh toán theo q y định tại   y chế v  đăng  ý, lư   ý,  ù trừ và 

thanh toán chứng  hoán; 

9.1.12 Ng yên tắc  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

9.2 Nghĩa vụ đ i với cổ đông: 

9.2.1  hân định rõ trách nhiệm giữa Đại hội đồng cổ đông với Hội đồng q  n trị, Chủ tịch Hội 

đồng q  n trị, Ban  i m soát đ  q  n lý phù hợp với q y định của pháp l ật; 

9.2.2 Thiết lập hệ th ng thông tin liên lạc với các cổ đông/thành viên đ  đ m   o c ng cấp 

thông tin đầy đủ và đ i xử công  ằng giữa các cổ đông, đ m   o các q y n và lợi  ch hợp 

pháp của cổ đông; 

9.2.3  hông được thực hiện các hành vi sa : 

a) Cam  ết v  th  nhập, lợi nh ận cho các cổ đông (trừ trường hợp đ i với cổ đông sở 

hữ  cổ phần ư  đãi cổ tức c  định); 

b) Nắm giữ  ất hợp pháp các lợi  ch, th  nhập từ cổ phần của các cổ đông; 

c) C ng cấp tài ch nh hoặc   o lãnh cho các cổ đông một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; 

cho vay dưới mọi hình thức đ i với các cổ đông lớn, thành viên Ban  i m soát, 

thành viên Hội đồng q  n trị, thành viên Ban Tổng Giám đ c,  ế toán trưởng, các 

chức danh q  n lý  hác do Hội đồng q  n trị  ổ nhiệm và người có liên q an của 

những đ i tượng này; 

d) Tạo th  nhập cho cổ đông  ằng cách m a lại cổ phiế  của các cổ đông dưới các 

hình thức  hông phù hợp với q y định của pháp l ật; 

e) Xâm phạm đến các q y n của cổ đông như: q y n sở hữ , q y n chọn, q y n giao 

dịch công  ằng, q y n được c ng cấp thông tin, các q y n và lợi  ch hợp pháp 
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khác; 

9.2.4 Nghĩa vụ  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

9.3 Nghĩa vụ đ i với  hách hàng: 

9.3.1 L ôn giữ chữ t n với  hách hàng,  hông xâm phạm tài s n, q y n và lợi  ch hợp pháp 

 hác của  hách hàng; 

9.3.2    n lý tách  iệt ti n và chứng  hoán của từng  hách hàng, q  n lý tách  iệt ti n và 

chứng  hoán của  hách hàng với ti n và chứng  hoán của Công ty. Mọi giao dịch  ằng 

ti n của  hách hàng ph i được Công ty thực hiện q a ngân hàng.  hông lạm dụng các tài 

s n do  hách hàng ủy thác cho Công ty q  n lý và ti n thanh toán giao dịch của  hách 

hàng, chứng  hoán của  hách hàng lư   ý tại Công ty; 

9.3.3  ý hợp đồng  ằng văn   n với  hách hàng  hi c ng cấp dịch vụ cho  hách hàng; c ng 

cấp đầy đủ, tr ng thực thông tin cho  hách hàng  hi thực hiện dịch vụ mà mình c ng cấp; 

9.3.4 Chỉ đưa ra lời tư vấn phù hợp với  hách hàng trên cơ sở nỗ lực th  thập thông tin v   hách 

hàng: Th  thập, tìm hi   thông tin v  tình hình tài ch nh, mục tiê  đầ  tư,  h  năng chấp 

nhận rủi ro,  ỳ vọng lợi nh ận của  hách hàng và cập nhật thông tin theo q y định của 

pháp l ật. B o đ m các  h yến nghị, tư vấn đầ  tư của Công ty cho  hách hàng ph i phù 

hợp với từng  hách hàng; 

9.3.5 Chị  trách nhiệm v  độ tin cậy của những thông tin công    cho  hách hàng. Đ m   o 

rằng  hách hàng đưa ra các q yết định đầ  tư trên cơ sở đã được c ng cấp thông tin đầy 

đủ,  ao gồm c  nội d ng và rủi ro của s n ph m, dịch vụ c ng cấp. Nghiêm cấm mọi hành 

vi gian d i và công    thông tin sai sự thật; 

9.3.6 Thận trọng,  hông tạo ra x ng đột lợi  ch với  hách hàng. Trong trường hợp  hông th  

tránh được, Công ty ph i thông  áo trước cho  hách hàng và áp dụng các  iện pháp cần 

thiết đ  đ m   o đ i xử công  ằng với  hách hàng; 

9.3.7 Ư  tiên thực hiện lệnh của  hách hàng trước lệnh của Công ty; 

9.3.8 Thiết lập một  ộ phận ch yên trách, chị  trách nhiệm thông tin liên lạc với  hách hàng và 

gi i q yết các thắc mắc,  hiế  nại của  hách hàng; 

9.3.9 Hoàn thành nghĩa vụ của mình với  hách hàng một cách t t nhất; 

9.3.10 B o mật thông tin của  hách hàng: 

a) Công ty có trách nhiệm   o mật các thông tin liên q an đến sở hữ  chứng  hoán và 

ti n của  hách hàng, từ ch i việc đi   tra, phong to , cầm giữ, tr ch ch y n tài s n 

của  hách hàng mà  hông có sự đồng ý của  hách hàng. 

b)   y định tại  đi m này  hông áp dụng trong các trường hợp sa  đây: 

-  i m toán viên thực hiện  i m toán  áo cáo tài ch nh của Công ty; 

- C ng cấp thông tin theo yê  cầ  của cơ q an Nhà nước có th m q y n. 

9.3.11 Nghĩa vụ  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

Đ    10. Các q y định v  cấm và hạn chế 

10.1   y định đ i với Công ty 

10.1.1  hông được đưa ra nhận định hoặc   o đ m với  hách hàng v  mức th  nhập hoặc lợi 

nh ận đạt được trên  ho n đầ  tư của mình hoặc   o đ m  hách hàng  hông  ị th a lỗ, 

ngoại trừ đầ  tư vào chứng  hoán có th  nhập c  định; 
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10.1.2  hông được thỏa th ận hoặc đưa ra lãi s ất cụ th  hoặc chia sẻ lợi nh ận/th a lỗ với 

 hách hàng đ  lôi  éo  hách hàng tham gia giao dịch; 

10.1.3  hông được trực tiếp hoặc gián tiếp thiết lập các địa đi m ngoài các địa đi m giao dịch đã 

được UBC  chấp th ận đ   ý hợp đồng, nhận lệnh, thực hiện lệnh giao dịch chứng  hoán 

hoặc thanh toán giao dịch chứng  hoán với  hách hàng; 

10.1.4  hông nhận lệnh, thanh toán giao dịch với người  hác  hông ph i là người đứng tên tài 

 ho n giao dịch mà  hông có ủy q y n của  hách hàng  ằng văn   n; 

10.1.5  hông sử dụng tên hoặc tài  ho n của  hách hàng đ  đăng  ý, giao dịch chứng  hoán; 

10.1.6  hông chiếm dụng chứng  hoán, ti n hoặc tạm giữ chứng  hoán của  hách hàng theo 

hình thức lư   ý dưới tên Công ty; 

10.1.7  hông được tiết lộ thông tin v   hách hàng trừ  hi được  hách hàng đồng ý hoặc theo yê  

cầ  của cơ q an q  n lý nhà nước có th m q y n; 

10.1.8  hông được thực hiện những hành vi làm cho  hách hàng và nhà đầ  tư hi   nhầm v  giá 

chứng  hoán; 

10.1.9 Hợp đồng mở tài  ho n giao dịch chứng  hoán  hông được chứa đựng những tho  th ận 

nhằm tr n tránh nghĩa vụ pháp lý của Công ty; hạn chế phạm vi  ồi thường của Công ty 

hoặc ch y n rủi ro từ Công ty sang  hách hàng;   ộc  hách hàng thực hiện nghĩa vụ  ồi 

thường một cách  hông công  ằng và các tho  th ận gây  ất lợi một cách  hông công 

 ằng cho  hách hàng; 

10.1.10   y định cấm và hạn chế  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

10.2   y định đ i với người hành ngh  chứng  hoán: 

10.2.1  hông được đồng thời làm việc cho tổ chức  hác có q an hệ sở hữ  với Công ty; 

10.2.2  hông được đồng thời làm việc cho công ty chứng  hoán, công ty q  n lý q ỹ  hác;  

10.2.3  hông được đồng thời làm Tổng Giám đ c của một tổ chức chào  án chứng  hoán ra 

công chúng hoặc tổ chức niêm yết; 

10.2.4 Chỉ được mở tài  ho n giao dịch chứng  hoán cho mình tại Công ty.  

10.2.5  hi thực hiện các hoạt động giao dịch trên tài  ho n  hách hàng, người hành ngh  chứng 
 hoán là đại diện cho Công ty và thực hiện với tư cách Công ty.  hông được sử dụng ti n, 

chứng  hoán trên tài  ho n của  hách hàng  hi  hông được Công ty ủy q y n theo sự ủy 

thác của  hách hàng cho Công ty  ằng văn   n; 

10.2.6   y định cấm và hạn chế  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành.  

10.3   y định đ i với thành viên Hội đồng q  n trị, Trưởng Ban  i m soát, thành viên Ban 

Tổng Giám đ c: 

10.3.1 Thành viên Hội đồng q  n trị của Công ty  hông được đồng thời là thành viên Hội đồng 

q  n trị, Tổng Giám đ c của công ty chứng  hoán  hác; 

10.3.2 Trưởng Ban  i m soát  hông được đồng thời là thành viên Ban  i m soát, người q  n lý 

của công ty chứng  hoán  hác; 

10.3.3 Tổng Giám đ c,  hó Tổng Giám đ c  hông được đồng thời làm việc cho công ty chứng 

 hoán, công ty q  n lý q ỹ hoặc doanh nghiệp  hác. Tổng Giám đ c  hông được là thành 

viên Hội đồng q  n trị của công ty chứng khoán khác. 

10.3.4   y định cấm  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 



 

12 

 

CHƯƠNG 2. CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG 

MỤC  : Cổ phần 

Đ    11. Các loạ  cổ phần 

11.1 Tổng s  v n đi   lệ của Công ty được chia thành 15.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần 

là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. 

11.2 Toàn  ộ cổ phần của Công ty tại ngày thông q a Đi   lệ này là Cổ phần phổ thông gồm: 

15.000.000 cổ phần phổ thông.  

11.3 Cổ phần phổ thông: mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiế   i   q yết. Người sở hữ  cổ phần 

phổ thông là cổ đông phổ thông. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có q y n tham gia vào 

q á trình đưa ra các q yết định của Công ty dưới hình thức  ỏ phiế  tại c ộc họp Đại hội 

đồng cổ đông; 

Đ    12. Ch yển như ng cổ phần 

12.1 Cổ phần của Công ty được tự do ch y n nhượng, trừ các trường hợp  ị hạn chế ch y n 

nhượng theo q y định của L ật Doanh nghiệp, L ật Chứng  hoán và q y định tại Đi   lệ 

này; 

12.2 Cổ đông sáng lập  hông được ch y n nhượng cổ phần của mình trong thời hạn  a (03) 

năm    từ ngày thành lập, trừ trường hợp ch y n nhượng cho cổ đông sáng lập  hác trong 

Công ty và việc ch y n nhượng này vẫn ph i đ m   o tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông sáng 

lập theo q y định của pháp l ật hiện hành. Hết thời hạn trên, các hạn chế đ i với cổ phần 

phổ thông của cổ đông sáng lập được  ãi  ỏ. Hạn chế ch y n nhượng của cổ đông sáng 

lập chỉ áp dụng đ i với s  cổ phần đã m a tại thời đi m thành lập Công ty. 

12.3 Khi cổ phiế  của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng  hoán, việc ch y n 

nhượng sẽ t ân thủ các q y định của pháp l ật v  chứng  hoán và thị trường chứng  hoán. 

12.4 Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ  hông được ch y n nhượng và hưởng các q y n lợi 

phát sinh từ s  cổ phần này,    c  q y n nhận cổ tức. 

12.5 Trừ  hi cổ phần của Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng  hoán hoặc Hội đồng 

q  n trị có q y định  hác, việc ch y n nhượng cổ phần ph i được thực hiện theo thủ tục 

do Hội đồng q  n trị q y định và ph i được đại diện theo pháp l ật của Công ty xác nhận.  

12.6 Giao dịch ch y n nhượng cổ phần đ  trở thành cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) 

trở lên v n đi   lệ đã góp của Công ty ph i được UBC  chấp th ận, trừ trường hợp cổ 

phiế  của Công ty được niêm yết, đăng  ý giao dịch tại Sở Giao dịch chứng  hoán (đ i 

với công ty cổ phần) và ch y n nhượng theo q yết định của tòa án.  

Đ    13. M a lạ  cổ phần 

13.1 Công ty chỉ được q y n m a lại cổ phần  hi đáp ứng đầy đủ các đi    iện và tỷ lệ m a lại 

theo q y định của pháp l ật. 

13.2 Các trường hợp m a lại cổ phần: 

13.2.1  M a lại theo yê  cầ  của cổ đông 

Cổ đông có q y n yê  cầ  Công ty m a lại cổ phần của mình, nế  cổ đông đó  ỏ phiế  

 hông tán thành đ i với q yết định của Đại hội đồng cổ đông v  việc tổ chức lại Công ty 

hoặc thay đổi q y n, nghĩa vụ của cổ đông q y định tại Đi   lệ công ty. Yê  cầ  m a lại 

cổ phần ph i được lập  ằng văn   n và gửi đến Công ty trong thời hạn mười (10) ngày 
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làm việc,    từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông q a q yết định v  các vấn đ  nê  trên. 

13.2.2 M a lại theo q yết định của Công ty 

Công ty có th  m a lại cổ phiế  đã phát hành (   c  cổ phần ư  đãi hoàn lại) đ  làm cổ 

phiế  q ỹ. Tỷ lệ, cách thức, thủ tục m a cổ phiế  q ỹ được thực hiện theo q y định của 

pháp l ật v  chứng  hoán và thị trường chứng  hoán. 

Đ    14. Cách thức t ng, g ảm Vốn đ    lệ 

14.1 Sa   hi ch nh thức đi vào hoạt động, Công ty có th  tăng, gi m v n đi   lệ theo q yết định 

của Đại hội đồng cổ đông nế  đáp ứng q y định của pháp l ật hiện hành.  

14.2 Cách thức tăng v n đi   lệ của Công ty 

14.2.1  hát hành cổ phần đ  h y động v n theo q y định của pháp l ật; 

14.2.2 Ch y n đổi trái phiế  ch y n đổi thành cổ phần; 

14.2.3  hát hành cổ phiế  đ  tr  cổ tức, phát hành cổ phiế  thưởng. 

14.3 Việc gi m v n đi   lệ do Đại hội đồng cổ đông q yết định nhưng vẫn ph i đ m   o đi   

 iện v  v n pháp định sa   hi gi m v n theo q y định hiện hành. 

Mục  : CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  UYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG 

Đ    15. Thông t n v  cổ đông sáng lập 

15.1 Cổ đông sáng lập là thành viên tham gia xây dựng, thông q a và  ý tên vào   n Đi   lệ 

đầ  tiên của Công ty. 

15.2 Tại thời đi m thông q a Đi   lệ này, Công ty  hông có cổ đông sáng lập.  

Đ    16.   y n của cổ đông của Công ty. 

16.1 Người nắm giữ cổ phần phổ thông gọi là cổ đông phổ thông. Cổ đông có các q y n và 

nghĩa vụ tương ứng theo s  cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữ . Cổ đông chỉ chị  trách 

nhiệm v  nợ và các nghĩa vụ tài s n  hác của Công ty trong phạm vi s  cổ phần đã góp 

vào Công ty. 

16.2 Cổ đông phổ thông có các q y n sa : 

16.2.1   y n  i   q yết: 

a) Cổ đông có th  tham gia vào q á trình ra q yết định của Công ty thông q a q y n 

 i   q yết tại c ộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

b)   y n  i   q yết có th  được thực hiện trực tiếp hoặc thông q a đại diện được ủy 

q y n. Đại diện được ủy q y n được phép hành động nhân danh cổ đông đưa ra các 

q yết định tại c ộc họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty  hông được ngăn c n cổ 

đông tham dự c ộc họp Đại hội đồng cổ đông, đồng thời ph i tạo đi    iện cho cổ 

đông thực hiện việc ủy q y n đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  hi có 

yê  cầ . Mọi cá nhân đ   có th  là người đại diện, miễn là được ủy q y n hợp lệ và 

 hông th ộc trường hợp pháp l ật có q y định hạn chế. Việc ủy q y n cho người 

đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông ph i được lập thành văn   n theo mẫ  của 

Công ty và  hông cần ph i công chứng. 

c) Tùy từng c ộc họp, Hội đồng q  n trị Công ty có th  q yết định và thông  áo đến 

từng cổ đông việc sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc  i   q yết,  ao 

gồm  i   q yết vắng mặt thông q a hệ th ng điện tử được   o mật,  i   q yết q a 
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internet hoặc q a điện thoại đ  tạo đi    iện th ận lợi cho các cổ đông tham gia dự 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

d) Cổ phần phổ thông  hông có q y n  i   q yết trong một s  trường hợp sa : 

-  hông thanh toán đầy đủ ti n m a cổ phần; 

- Cổ phiế  q ỹ; 

- Thông qua giao dịch với các  ên có liên q an: nế  cổ phần phổ thông do cổ đông 

là người có liên q an của Công ty sở hữ , cổ đông sẽ  hông có q y n  i   q yết 

thông q a các giao dịch của Công ty với  ên liên q an mà cổ đông là một  ên trực 

tiếp hoặc gián tiếp có lợi  ch trong đó; 

- Cổ phần có được do vi phạm các q y định v  m a cổ phiế  trong các giao dịch 

nắm q y n  i m soát, vi phạm các q y định  ắt   ộc v  chào m a công  hai; 

- Cổ phần do công ty con nắm giữ:  hi một công ty con trực tiếp hoặc gián tiếp nắm 

giữ cổ phần của công ty mẹ; 

-  hi Đại hội đồng cổ đông q yết định các vấn đ  như hủy  ỏ, gi m  ớt các nghĩa 

vụ của cổ đông đ i với Công ty;  hởi xướng hoặc hủy  ỏ một vụ  iện đ i với cổ 

đông: cổ đông liên q an  hông có q y n  i   q yết đ  q yết định các vấn đ  này. 

- Bất  ỳ thay đổi nào v  q y n  i   q yết ph i được các cổ đông sở hữ  loại cổ 

phần  ị  nh hưởng  ất lợi  ởi sự thay đổi đó  i   q yết thông q a 

16.2.2   y n yê  cầ  hủy  ỏ q yết định của Đại hội đồng cổ đông: 

a) Trong trường hợp nghị q yết của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp l ật hoặc vi 

phạm những q y n lợi cơ   n của cổ đông, cổ đông có q y n đ  nghị Công ty 

 hông thực hiện các nghị q yết đó theo trình tự, thủ tục pháp l ật q y định. 

b) Trong thời hạn ch n mươi (90) ngày,    từ ngày nhận được  iên   n họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc  iên   n  ết q    i m phiế  lấy ý  iến Đại hội đồng cổ đông, cổ 

đông có q y n yê  cầ  Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy  ỏ q yết định của Đại 

hội đồng cổ đông trong các trường hợp sa  đây: 

- Trình tự và thủ tục triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông  hông thực hiện đúng theo 

q y định của pháp l ật và Đi   lệ công ty; 

- Trình tự, thủ tục ra q yết định và nội d ng q yết định vi phạm pháp l ật hoặc Đi   

lệ công ty 

16.2.3   y n được nhận các thông tin v  Công ty và q y n xem xét, tra cứ  danh sách cổ đông; 

yê  cầ  Ban  i m soát  i m tra từng vấn đ  cụ th  liên q an đến q  n lý, đi   hành hoạt 

động của Công ty 

a) Tất c  cổ đông của Công ty đ   có q y n xem xét, tra cứ  và tr ch lục các thông tin 

trong danh sách cổ đông có q y n  i   q yết và yê  cầ  sửa đổi thông tin  hông 

ch nh xác; xem xét, tra cứ , tr ch lục hoặc sao chụp Đi   lệ công ty, sổ  iên   n 

họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị q yết của Đại hội đồng cổ đông. 

b) Chỉ có nhóm cổ đông sở hữ  từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng s  cổ phần phổ 

thông được q y n xem xét và tr ch lục sổ  iên   n họp và các nghị q yết của Hội 

đồng q  n trị,  áo cáo tài ch nh giữa niên độ và hàng năm, các  áo cáo của Ban 

 i m soát và yê  cầ  Ban  i m soát  i m tra từng vấn đ  cụ th  liên q an đến 

q  n lý, đi   hành hoạt động của Công ty  hi xét thấy cần thiết. 

c) Trường hợp cổ phiế  của Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng  hoán, cổ đông 



 

15 

 

có q y n được thông  áo đầy đủ thông tin định  ỳ và  ất thường v  hoạt động của 

Công ty theo q y chế q  n trị áp dụng cho công ty niêm yết. 

Cổ đông ph i t ân thủ q y định nội  ộ của Công ty v  thủ tục c ng cấp thông tin và 

tài liệ  như sa : Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đ  cập tại đi m 16.2.11,  ho n 16.2, 

Đi   16 của Đi   lệ này có q y n trực tiếp hoặc q a l ật sư hoặc người được  ỷ 

q y n, gửi văn   n yê  cầ  được  i m tra trong giờ làm việc và tại địa đi m  inh 

doanh ch nh của Công ty các tài liệ  theo q y định. Yê  cầ   i m tra do ph a l ật 

sư đại diện hoặc đại diện được  ỷ q y n  hác của Cổ đông ph i  èm theo giấy  ỷ 

q y n của Cổ đông mà người đó đại diện hoặc một   n sao công chứng của giấy  ỷ 

q y n này. Công ty c ng cấp tài liệ  cho cổ đông  i m tra tại trụ sở trong vòng 20 

ngày làm việc,    từ ngày nhận được yê  cầ  từ cổ đông. Cổ đông ph i thanh toán 

cho Công ty chi ph  sao chụp tài liệ .  

16.2.4 Xem xét, tra cứ , tr ch lục hoặc sao chụp Đi   lệ Công ty, sổ  iên   n họp Đại hội đồng 

cổ đông và các Nghị q yết của Đại hội đồng cổ đông; 

16.2.5   y n tự do ch y n nhượng cổ phần: 

Trừ các trường hợp  ị hạn chế ch y n nhượng theo q y định tại L ật Doanh nghiệp, L ật 

Chứng  hoán, Đi   lệ công ty hoặc theo q yết định của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông 

phổ thông có q y n tự do ch y n nhượng cổ phần của mình tại  ất  ỳ thời đi m nào với 

 ất  ỳ mức giá nào mà  hông cần có sự chấp th ận của cơ q an q  n lý, Công ty hoặc các 

cổ đông  hác. 

16.2.6   y n được ư  tiên m a chứng  hoán: 

a) Cổ đông có q y n được ư  tiên m a cổ phần mới chào  án hoặc chứng  hoán 

ch y n đổi trước  hi Công ty chào  án cho  ên thứ  a.   y n được ư  tiên m a 

tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà cổ đông đang sở hữ , trừ trường hợp Đại 

hội đồng cổ đông có q yết định  hác. 

b) Cổ đông có q y n ch y n q y n ư  tiên m a chứng  hoán của mình cho người 

 hác hoặc có th  thực hiện toàn  ộ hoặc một phần q y n được ư  tiên m a chứng 

khoán.  

16.2.7   y n yê  cầ  Công ty m a lại cổ phần: 

a) Cổ đông có q y n yê  cầ  Công ty m a lại toàn  ộ hoặc một phần cổ phần của 

mình nế  cổ đông  i   q yết ph n đ i hoặc từ ch i  i   q yết q yết định của Đại 

hội đồng cổ đông v  các vấn đ : thay đổi q y n, nghĩa vụ của cổ đông q y định tại 

Đi   lệ công ty hoặc tổ chức lại Công ty. 

b) Yê  cầ  m a lại cổ phần ph i lập  ằng văn   n, trong đó nê  rõ tên, địa chỉ của cổ 

đông, s  lượng từng loại cổ phần mà cổ đông đang nắm giữ, giá dự định  án, lý do 

yê  cầ  Công ty m a lại. Yê  cầ  này ph i được gửi đến Công ty trong vòng mười 

(10) ngày làm việc,    từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông q a q yết định v  các 

vấn đ  nê  trên. 

c) Hội đồng q  n trị xác định mức giá m a lại theo q y định của L ật Doanh nghiệp. 

Trường hợp  hông thỏa th ận được v  giá thì cổ đông đó có th   án cổ phần cho 

người  hác hoặc các  ên có th  yê  cầ  một tổ chức định giá ch yên nghiệp định 

giá. Công ty giới thiệ   t nhất  a (03) tổ chức định giá ch yên nghiệp đ  cổ đông 

lựa chọn.   yết định của tổ chức định giá sẽ là q yết định c  i cùng. 

d) Thời hạn m a lại cổ phần thực hiện theo q y định của L ật Doanh nghiệp. 
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16.2.8   y n được nhận tài s n  hi thanh lý Công ty: 

a) Nế  Công ty gi i th  hoặc phá s n, cổ đông có q y n được nhận một phần tài s n 

còn lại tương ứng với s  cổ phần góp v n vào Công ty sa   hi Công ty đã thanh 

toán đầy đủ cho các chủ nợ. 

b) Thứ tự thanh toán các  ho n nợ và phân chia tài s n còn lại cho các cổ đông thực 

hiện theo q y định của pháp l ật. 

16.2.9   y n  hởi  iện nhân danh Công ty: 

a) Cổ đông có q y n yê  cầ  tòa án hủy  ỏ q yết định của Đại hội đồng cổ đông nế  

q yết định đó trái với q y định của pháp l ật hiện hành. 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữ  từ một phần trăm (1%) trở lên tổng s  cổ phần 

phổ thông trong thời hạn  t nhất sá  (06) tháng liên tục có q y n yê  cầ  Ban  i m 

soát  hởi  iện trách nhiệm dân sự đ i với thành viên Hội đồng q  n trị, Giám đ c 

(Tổng Giám đ c) trong các trường hợp sa : 

- Thành viên Hội đồng q  n trị, Giám đ c (Tổng Giám đ c)  hông thực hiện đúng 

các q y n và nhiệm vụ được giao;  hông thực hiện hoặc thực hiện  hông đầy đủ, 

 hông  ịp thời q yết định của Hội đồng q  n trị; thực hiện các q y n và nhiệm vụ 

được giao trái với q y định của pháp l ật, Đi   lệ công ty hoặc nghị q yết của Đại 

hội đồng cổ đông; 

- Thành viên Hội đồng q  n trị, Giám đ c (Tổng Giám đ c) sử dụng thông tin, bí 

q yết, cơ hội  inh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài s n của 

Công ty đ  tư lợi hoặc phục vụ cho lợi  ch của tổ chức, cá nhân  hác; 

- Các trường hợp  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

c) Trường hợp Ban  i m soát  hông  hởi  iện theo yê  cầ  thì cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông yê  cầ   hởi  iện có q y n trực tiếp  hởi  iện thành viên Hội đồng q  n trị, 

Tổng Giám đ c. Trình tự, thủ tục  hởi  iện được thực hiện theo q y định của pháp 

l ật v  t  tụng dân sự. 

16.2.10   y n được nhận cổ tức: 

a) Mức chi tr  cổ tức, hình thức tr  cổ tức cho cổ đông do Đại hội đồng cổ đông q yết 

định nhưng mức chi tr  cổ tức  hông được cao hơn mức mà Hội đồng q  n trị  iến 

nghị. 

16.2.11   y n triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông: 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữ  từ mười phần trăm (10%) tổng s  cổ phần phổ thông trong 

thời hạn  t nhất sá  (06) tháng liên tục có q y n triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các 

trường hợp sa : 

a) Hội đồng q  n trị vi phạm nghiêm trọng q y n của cổ đông, nghĩa vụ của người 

q  n lý hoặc ra q yết định vượt q á th m q y n được giao. 

b) Nhiệm  ỳ của Hội đồng q  n trị đã vượt q á sá  (06) tháng mà chưa  ầ  được Hội 

đồng q  n trị mới thay thế. 

c) Trường hợp  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

16.2.12   y n đ  cử người vào Hội đồng q  n trị và Ban  i m soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

có q y n đ  cử người vào Hội đồng q  n trị và Ban  i m soát theo q y định tại Đi   27 

của Đi   lệ này. 
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16.2.13 Các q y n  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

Đ    17. Nghĩa vụ của cổ đông: 

17.1 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn s  cổ phần đã đăng  ý m a và chị  trách nhiệm v  các  ho n 

nợ và nghĩa vụ tài s n  hác của Công ty trong phạm vi s  v n đã góp vào Công ty.  hông 

được rút v n đã góp ra  hỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty 

hoặc người  hác m a lại cổ phần theo q y định của pháp l ật. Nế  có cổ đông rút một 

phần hoặc toàn  ộ v n cổ phần đã góp trái với q y định tại  ho n này thì thành viên Hội 

đồng q  n trị và Người đại diện theo pháp l ật của Công ty ph i cùng liên đới chị  trách 

nhiệm v  các  ho n nợ và nghĩa vụ tài s n  hác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần 

đã  ị rút; 

17.2 T ân thủ Đi   lệ và   y chế q  n lý nội  ộ của Công ty; 

17.3 Chấp hành q yết định của Đại hội đồng cổ đông;  

17.4 Cổ đông sở hữ  từ mười phần trăm (10%) trở lên v n đi   lệ của Công ty thì cổ đông đó 

và người có liên q an  hông được sở hữ  trên năm phần trăm (5%) cổ phần hoặc phần v n 

góp của một công ty chứng  hoán  hác.  hông được lợi dụng ư  thế của mình gây tổn hại 

đến q y n và lợi  ch của Công ty và các cổ đông  hác. 

17.5 Chị  trách nhiệm cá nhân  hi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức đ  thực hiện  ất  ỳ 

hành vi nào  ao gồm nhưng  hông giới hạn ở các hành vi sa : 

17.5.1 Vi phạm pháp l ật; 

17.5.2 Tiến hành  inh doanh và các giao dịch  hác đ  tư lợi hoặc phục vụ lợi  ch của tổ chức, cá 

nhân  hác; 

17.5.3 Thanh toán các  ho n nợ chưa đến hạn trước ng y cơ tài ch nh có th  x y ra đ i với Công 

ty 

17.6 Các nghĩa vụ  hác: 

17.6.1 C ng cấp địa chỉ ch nh xác  hi đăng  ý m a cổ phần và thực hiện các nghĩa vụ  hác theo 

q y định của pháp l ật hiện hành; 

17.6.2 Cổ đông lớn ph i thông  áo đầy đủ,  ịp thời cho Công ty và thực hiện nghĩa vụ công    

thông tin theo q y định của pháp l ật v  chứng  hoán; 

17.6.3 Nghĩa vụ  hác theo q y định củaCông ty phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

Đ    18. Sổ đ ng ký cổ đông 

18.1 Công ty ph i lập và lư  giữ sổ đăng  ý cổ đông từ  hi được cấp Giấy phép thành lập và 

hoạt động. 

18.2 Sổ đăng  ý cổ đông ph i có các nội d ng chủ yế  theo L ật Doanh nghiệp. Hình thức của 

sổ đăng  ý cổ đông gồm: văn   n, tệp dữ liệ  điện tử hoặc c  hai loại này.  

18.3 Sổ đăng ký cổ đông được lư  giữ tại trụ sở ch nh của Công ty hoặc Trung tâm Lư   ý 

Chứng  hoán Việt Nam. 

18.4 Chủ tịch Hội đồng q  n trị ph i chị  trách nhiệm trong việc xác nhận đăng  ý phần v n cổ 

phần cho cổ đông một cách đầy đủ,  ịp thời. Đồng thời, chị  trách nhiệm lư  giữ sổ đăng 

 ý và đ m   o t nh ch nh xác của sổ đăng  ý, tránh mọi tổn hại gây ra cho cổ đông hoặc 

 ên thứ  a do nghĩa vụ nói trên  hông được thực hiện. Trường hợp có sự  hác  iệt giữa dữ 

liệ  trên sổ đăng  ý lư  giữ tại Công ty với dữ liệ  đăng  ý tại Tr ng tâm Lư   ý Chứng 
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khoán thì dữ liệ  do Tr ng tâm Lư   ý Chứng  hoán lư  trữ sẽ có hiệ  lực. 

18.5   y định  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

Đ    19. Chứng chỉ cổ ph ế  

19.1 Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiế  tương ứng với s  cổ 

phần và loại cổ phần sở hữ , trừ trường hợp q y định tại  ho n 19.8 Đi   này. 

19.2 Chứng chỉ cổ phiế  ph i có dấ  của Công ty và chữ  ý của Người đại diện theo pháp l ật 

của Công ty. Chứng chỉ cổ phiế  ph i ghi rõ s  lượng và loại cổ phiế  mà cổ đông nắm 

giữ, họ tên người nắm giữ (nế  là cổ phiế  ghi danh) và các thông tin  hác theo q y định 

của L ật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiế  ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ 

phần. 

19.3 Trong thời hạn   y (7) ngày,    từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đ  nghị ch y n q y n sở hữ  cổ 

phần theo q y định của Công ty hoặc trong thời hạn hai (02) tháng (hoặc theo đi    ho n 

phát hành q y định)    từ ngày thanh toán đầy đủ ti n m a cổ phần theo phương án phát 

hành cổ phiế  của Công ty, người sở hữ  cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ cổ phiế  mà 

 hông ph i tr  cho Công ty  ất  ỳ một  ho n ph  nào. 

19.4 Trường hợp chỉ ch y n nhượng một phần trong s  cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ 

cổ phiế  ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ  ị h ỷ  ỏ và chứng chỉ mới ghi nhận s  cổ phần còn lại 

sẽ được Công ty cấp miễn ph . 

19.5 Trường hợp chứng chỉ cổ phiế  ghi danh  ị t y xoá, hỏng hoặc mất, người sở hữ  cổ phiế  

ghi danh có th  yê  cầ  Công ty cấp lại chứng chỉ cổ phiế  nhưng sẽ ph i thanh toán mọi 

chi phí liên quan. Cổ đông ph i gửi đ  nghị cấp lại  ằng văn   n v  Công ty và đ  nghị 

của Cổ đông ph i có cam đoan v  các nội d ng sa  đây: 

19.5.1 Cổ phiế  thực sự đã  ị mất,  ị cháy hoặc  ị tiê  h ỷ dưới hình thức  hác; trường hợp  ị 

mất thì cam đoan thêm rằng đã tiến hành tìm  iếm hết mức và nế  tìm lại được sẽ đem tr  

công ty đ  tiê  h ỷ; 

19.5.2 Chị  trách nhiệm v  những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiế  mới; 

19.5.3 Đ i với chứng chỉ cổ phiế  có giá trị danh nghĩa trên 10.000.000 đồng (mười triệ  đồng), 

trước  hi tiếp nhận đ  nghị cấp chứng chỉ cổ phiế  mới, Công ty có th  yê  cầ  chủ sở 

hữ  chứng chỉ cổ phiế  đăng thông  áo v  việc cổ phiế   ị mất,  ị cháy hoặc  ị tiê  h ỷ 

dưới hình thức  hác và sa  mười lăm ngày,    từ ngày đăng thông  áo sẽ đ  nghị Công ty 

cấp chứng chỉ cổ phiế  mới.  

19.6 Người sở hữ  chứng chỉ cổ phiế  vô danh ph i tự chị  trách nhiệm v  việc   o q  n 

chứng chỉ. Công ty  hông chị  trách nhiệm trong các trường hợp chứng chỉ  ị mất hoặc  ị 

sử dụng với mục đ ch lừa đ o. 

19.7 Tại từng thời đi m, Công ty có th  thay đổi hình thức ghi nhận q y n sở hữ  cổ phần của 

Cổ đông miễn rằng hình thức đó phù hợp với q y định của pháp l ật. 

19.8 Công ty có th  phát hành cổ phần ghi danh  hông theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng 

q  n trị có th   an hành văn   n q y định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức 

chứng chỉ hoặc  hông chứng chỉ) được ch y n nhượng mà  hông  ắt   ộc ph i có văn 

  n ch y n nhượng theo q y định của L ật Doanh nghiệp, pháp l ật v  chứng  hoán và 

thị trường chứng  hoán và Đi   lệ này. 

19.9 Chứng chỉ chứng  hoán  hác: Chứng chỉ trái phiế  hoặc các chứng chỉ chứng  hoán  hác 

của Công ty (trừ các thư chào  án, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệ  tương tự) sẽ được 
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phát hành có dấ  và chữ  ý mẫ  của đại diện theo pháp l ật của Công ty, trừ trường hợp 

mà các đi    ho n và đi    iện phát hành q y định  hác. 

CHƯƠNG  .  U N T  , ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

Đ    20. Bộ máy q ản trị đ    hành của Công ty 

20.1 Đại hội đồng cổ đông. 

20.2 Hội đồng q  n trị. 

20.3 Ban Tổng Giám đ c. 

20.4 Ban  i m soát. 

MỤC  : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  ĐÔNG 

Đ    21. Th m q y n của Đạ  hộ  đồng cổ đông 

21.1 Đại hội đồng cổ đông gồm tất c  các cổ đông có q y n  i   q yết, là cơ q an có th m 

q y n cao nhất của Công ty. 

21.2   y n và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

21.2.1 Thông q a định hướng phát tri n của Công ty; 

21.2.2   yết định loại cổ phần và s  lượng cổ phần được q y n chào  án của từng loại; 

21.2.3   yết định mức chi tr  cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần phù hợp với L ật Doanh 

nghiệp và các q y n gắn li n với loại cổ phần đó theo đ  nghị của Hội đồng q  n trị; 

21.2.4 Bầ , miễn nhiệm,  ãi nhiệm thành viên Hội đồng q  n trị, thành viên Ban  i m soát; 

21.2.5 Thông q a việc Tổng giám đ c đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng q  n trị; 

21.2.6   yết định đầ  tư hoặc  án s  tài s n có giá trị  ằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài s n 

được ghi trong  áo cáo tài ch nh gần nhất của Công ty; 

21.2.7 Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên q an q y định tại  ho n 1 Đi   120 của 

L ật Doanh nghiệp với giá trị  ằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài s n của Công ty và 

các chi nhánh của Công ty được ghi trong  áo cáo tài ch nh q ý gần nhất của Công ty; 

21.2.8   yết định việc tăng, gi m v n đi   lệ của Công ty; 

21.2.9   yết định sửa đổi,  ổ s ng Đi   lệ công ty, trừ trường hợp đi   chỉnh v n đi   lệ do  án 

thêm cổ phần mới trong phạm vi s  lượng cổ phần được q y n chào  án theo q y định tại 

Đi   lệ này;  

21.2.10   yết định m a lại trên 10% tổng s  cổ phần đã  án của mỗi loại; 

21.2.11 Thông q a  áo cáo tài ch nh hàng năm; 

21.2.12 Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng q  n trị, Ban  i m soát gây thiệt hại cho 

Công ty và cổ đông của Công ty; 

21.2.13   yết định tổ chức lại và gi i th  Công ty; 

21.2.14 Các q y n và nhiệm vụ  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

21.3 Cổ đông không đư c tham g a b  ph ế  trong các trường h p sa  đ y: 

21.3.1 Các hợp đồng hoặc giao dịch q y định tại Đi m 21.2.8,  ho n 21.2, Đi   21, Đi   lệ này 

 hi Cổ đông đó hoặc Người có liên q an tới Cổ đông đó là một  ên của hợp đồng; 
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21.3.2 Việc Công ty m a lại cổ phần của Cổ đông đó hoặc của người có liên q an tới Cổ đông 

đó. 

Đ    22. Các đạ  d ện đư c ủy q y n 

22.1 Cổ đông là tổ chức có q y n cử một hoặc một s  người đại diện theo  ỷ q y n đ  thực 

hiện các q y n cổ đông của mình theo q y định của pháp l ật. Tổ chức là cổ đông có sở 

hữ   t nhất mười phần trăm (10%) tổng s  cổ phần phổ thông có q y n ủy q y n t i đa  a 

(03) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

22.2 Trường hợp cổ đông cử hơn một (01) người đại diện theo ủy q y n thì ph i xác định cụ 

th  s  cổ phần và s  phiế   ầ  của mỗi người đại diện. 

22.3 Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo  ỷ q y n đ   ph i thông  áo  ằng 

văn   n đến Công ty. Nội d ng và thời hạn thông  áo thực hiện theo q y định của L ật 

Doanh nghiệp. 

Đ    23. Tr ệ  tập Đạ  hộ  đồng cổ đông  

23.1 S  lượng, thời gian, cách thức tổ chức, địa đi m họp 

23.1.1 Đại hội đồng cổ đông họp thường niên  t nhất mỗi năm một (01) lần hoặc họp  ất thường. 

Địa đi m họp Đại hội đồng cổ đông ph i ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

23.1.2 C ộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức trong thời hạn   n (04) tháng  

   từ ngày  ết thúc năm tài ch nh. Trường hợp  hông tổ chức họp được theo thời hạn nê  

trên, Công ty ph i  áo cáo UBC  và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong 

thời hạn hai (02) tháng tiếp theo. 

23.2 Th m q y n triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông: 

Hội đồng q  n trị có trách nhiệm triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Hội 

đồng q  n trị  hông triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông như q y định thì Chủ tịch Hội 

đồng q  n trị ph i chị  trách nhiệm trước pháp l ật và ph i  ồi thường thiệt hại phát sinh 

đ i với Công ty. 

23.3 Các trường hợp ph i triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông  ất thường:  

23.3.1 Hội đồng q  n trị xét thấy cần thiết vì lợi  ch của Công ty; 

23.3.2 S  thành viên Hội đồng q  n trị còn lại  t hơn s  thành viên theo q y định của pháp l ật; 

23.3.3 Theo yê  cầ  của cổ đông hoặc nhóm cổ đông q y định tại đi m 16.2.11,  ho n 16.2, 

Đi   16 của Đi   lệ này; 

23.3.4 Theo yê  cầ  của Ban  i m soát; 

23.3.5 Các trường hợp  hác theo q y định của Công ty phù hợp với pháp l ật hiện hành.  

23.4 Thờ  hạn tr ệ  tập Đạ  hộ  đồng cổ đông bất thường: 

23.4.1 Hội đồng q  n trị ph i triệ  tập họp Đại hội đồng Cổ đông trong thời hạn  a mươi ngày    

từ ngày s  thành viên Hội đồng q  n trị còn lại như q y định tại Đi m 23.3.2 Đi   này 

hoặc nhận được yê  cầ  q y định tại  ho n 23.3, Đi   này; 

23.4.2 Trường hợp Hội đồng q  n trị  hông triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông theo q y định tại 

 ho n 23.3 thì trong thời hạn  a mươi ngày tiếp theo, Ban  i m soát ph i thay thế Hội 

đồng q  n trị triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông theo q y định  ho n 5 Đi   97 L ật 

Doanh nghiệp; Trường hợp Ban  i m soát  hông triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

q y định thì Trưởng Ban  i m soát ph i chị  trách nhiệm trước pháp l ật và ph i  ồi 



 

21 

 

thường thiệt hại phát sinh đ i với Công ty 

23.4.3 Trường hợp Ban  i m soát  hông triệ  tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo q y định thì 

trong thời hạn  a mươi ngày tiếp theo, Cổ đông, nhóm Cổ đông có yê  cầ  q y định tại 

Đi m 22.3.4, Đi   này có q y n thay thế Hội đồng q  n trị, Ban  i m soát triệ  tập họp 

Đại  hội đồng Cổ đông theo q y định  ho n 6 Đi   97 L ật Doanh nghiệp. Trong trường 

hợp này, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông triệ  tập họp Đại hội đồng Cổ đông có th  đ  nghị 

cơ q an đăng  ý  inh doanh giám sát việc triệ  tập và tiến hành họp nế  xét thấy cần thiết; 

23.4.4 Tất c  chi ph  hợp lý cho việc triệ  tập và tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông theo q y 

định tại Đi   23.4, Đi   này, sẽ được Công ty hoàn lại. Chi ph  này  hông  ao gồm những 

chi ph  do Cổ đông chi tiê   hi tham dự Đại hội đồng Cổ đông,    c  chi ph  ăn ở và đi lại. 

Đ    24. Chương trình và nộ  d ng họp Đạ  hộ  đồng cổ đông 

24.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên th o l ận và thông q a các vấn đ  sa : 

24.1.1 Báo cáo tài ch nh năm; 

24.1.2 Báo cáo của Hội đồng q  n trị v  đánh giá thực trạng công tác q  n lý  inh doanh ở Công 

ty; 

24.1.3 Báo cáo của Ban  i m soát v  q  n lý Công ty của Hội đồng q  n trị, Ban Giám đ c (Ban 

Tổng Giám đ c); 

24.1.4 Mức chi tr  cổ tức đ i với từng loại cổ phần; 

24.1.5 Tổng mức thù lao tr  cho Hội đồng q  n trị, Ban  i m soát; 

24.1.6 Các vấn đ   hác phù hợp với thực tế và pháp l ật hiện hành. 

24.2 Người triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông ph i thực hiện những nhiệm vụ sa  đây: 

24.2.1 Lập danh sách cổ đông có q y n dự họp Đại hội đồng cổ đông  hi có q yết định triệ  tập 

họp và lập xong chậm nhất  a mươi (30) ngày trước ngày  hai mạc họp Đại hội đồng cổ 

đông. C ng cấp thông tin và gi i q yết  hiế  nại liên q an đến danh sách cổ đông; 

24.2.2 Lập chương trình và nội d ng c ộc họp, ch  n  ị các tài liệ  liên q an đến nội d ng c ộc 

họp; 

24.2.3  Xác định thời gian và địa đi m c ộc họp; 

24.2.4 Gửi thông  áo mời họp và các tài liệ  cần thiết cho tất c  các cổ đông có q y n dự họp ít 

nhất   y (07) ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội. Thông  áo họp Đại hội đồng cổ 

đông ph i  ao gồm chương trình họp và các thông tin cơ   n v  các vấn đ  sẽ được th o 

l ận và  i   q yết tại c ộc họp. 

24.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông q y định tại Đi m 16.2.11,  ho n 16.2, Đi   16 của Đi   lệ 

này có q y n đ  x ất các vấn đ  đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đ  x ất 

ph i được làm  ằng văn   n và gửi cho Công ty  t nhất  a (03) ngày làm việc trước ngày 

 hai mạc Đại hội đồng cổ đông. Người triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông có q y n từ 

ch i những đ  x ất này trong các trường hợp sa : 

24.3.1 Đ  x ất được gửi đến  hông đúng thời hạn; 

24.3.2 Cổ đông và nhóm cổ đông  hông nắm giữ đủ s  cổ phần phổ thông như q y định tại Đi m 

16.2.11,  ho n 16.2, Đi   16 của Đi   lệ này; 

24.3.3 Vấn đ , nội d ng đ  x ất  hông th ộc phạm vi th m q y n, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ 

đông. 
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Đ    25. Đ    k ện t ến hành họp Đạ  hộ  đồng cổ đông 

25.1 C ộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành  hi có s  cổ đông dự họp đại diện  t nhất 

sá  mươi lăm phần trăm (65%) tổng s  cổ phần có q y n  i   q yết.  

25.2 Trường hợp c ộc họp lần thứ nhất  hông đủ đi    iện tiến hành theo q y định tại  ho n 

25.1 Đi   này thì được triệ  tập họp lần thứ hai trong thời hạn  a mươi (30) ngày,    từ 

ngày dự định họp lần thứ nhất. C ộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệ  tập lần thứ hai 

được tiến hành  hi có s  cổ đông dự họp đại diện  t nhất năm mươi m t phần trăm (51%) 

tổng s  cổ phần có q y n  i   q yết. 

25.3 Trường hợp c ộc họp triệ  tập lần thứ hai  hông đủ đi    iện tiến hành theo q y định tại 

 ho n 2 Đi   này thì được triệ  tập họp lần thứ  a trong thời hạn hai mươi (20) ngày,    

từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, c ộc họp của Đại hội đồng cổ 

đông được tiến hành  hông phụ th ộc vào s  cổ đông dự họp và tỷ lệ s  cổ phần có q y n 

 i   q yết của các cổ đông dự họp. 

25.4 Cổ đông có th  tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sa  đây: 

25.4.1 Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; 

25.4.2 Gửi phiế   i   q yết  ằng thư đ m   o đến Hội đồng q  n trị chậm nhất một (01) ngày 

trước  hi  hai mạc c ộc họp. Trong trường hợp này, Trưởng  an  i m phiế  của Đại hội 

đồng cổ đông có q y n mở phiế   i   q yết của cổ đông đó tại c ộc họp Đại hội đồng cổ 

đông; 

25.4.3 Ủy q y n cho người  hác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức 

 hông có người đại diện theo ủy q y n theo q y định tại  ho n 3 Đi   96 của L ật Doanh 

nghiệp và Đi   21 của Đi   lệ này thì được phép ủy q y n cho người  hác dự họp Đại hội 

đồng cổ đông, việc  ỷ q y n cho người  hác dự họp Đại hội đồng cổ đông ph i thực hiện 

theo q y định sa : 

25.4.4 Trường hợp Cổ đông cá nhân là người  ỷ q y n thì ph i có chữ  ý của Cổ đông đó và 

người được  ỷ q y n dự họp; 

25.4.5 Trường hợp người đại diện theo  ỷ q y n của Cổ đông tổ chức là người  ỷ q y n thì ph i 

có chữ  ý của người đại diện theo  ỷ q y n, người đại diện theo pháp l ật của Cổ đông và 

người được  ỷ q y n dự họp; 

25.4.6 Trong trường hợp  hác thì ph i có chữ  ý của người đại diện theo pháp l ật của Cổ  đông 

và người được  ỷ q y n dự họp; 

25.4.7 Người được  ỷ q y n dự họp Đại hội đồng Cổ đông ph i nộp văn   n  ỷ q y n  trước  hi 

vào phòng họp. 

25.4.8 Trừ trường hợp Công ty nhận được thông  áo v  một trong các sự  iện sa  đây   n mươi 

tám giờ trước giờ  hai mạc c ộc họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc trước  hi c ộc họp được 

triệ  tập lại, phiế   i   q yết của người được  ỷ q y n dự họp trong phạm vi được  ỷ 

q y n vẫn có hiệ  lực  hi: 

25.4.9 Người  ỷ q y n đã chết,  ị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc  ị mất năng lực hành vi 

dân sự; 

25.4.10 Người  ỷ q y n đã h ỷ  ỏ việc chỉ định  ỷ q y n; 

25.4.11 Người  ỷ q y n đã h ỷ  ỏ th m q y n của người thực hiện việc  ỷ q y n. 

Đ    26. Thể thức t ến hành họp Đạ  hộ  đồng cổ đông 
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26.1 Trước ngày  hai mạc c ộc họp, Công ty tiến hành đăng  ý việc dự họp Đại hội đồng cổ 

đông cho cổ đông,   o đ m việc đăng  ý đầy đủ các cổ đông có q y n dự họp. Người 

đăng  ý dự họp sẽ được cấp thẻ  i   q yết tương ứng với s  vấn đ  cần  i   q yết trong 

chương trình họp. 

26.2 Chương trình và nội d ng họp ph i được Đại hội đồng cổ đông thông q a ngay trong 

phiên  hai mạc. Chương trình họp ph i xác định rõ và chi tiết thời gian đ i với từng vấn 

đ  trong nội d ng chương trình. 

26.3 Đại hội đồng cổ đông th o l ận và  i   q yết theo từng vấn đ  trong nội d ng chương 

trình. Việc  i   q yết được tiến hành  ằng cách th  thẻ  i   q yết tán thành nghị q yết, 

sa  đó th  thẻ  i   q yết  hông tán thành, c  i cùng  i m phiế  tập hợp s  phiế   i   

q yết tán thành,  hông tán thành,  hông có ý  iến.  ết q    i m phiế  được Chủ tọa công 

   ngay trước  hi  ế mạc c ộc họp. 

26.4 Cổ đông hoặc người được  ỷ q y n dự họp đến sa   hi c ộc họp đã  hai mạc được đăng 

 ý dự họp và có q y n tham gia  i   q yết ngay sa   hi đăng  ý xong. Chủ tọa  hông có 

nghĩa vụ dừng c ộc họp đ  những người đến m ộn đăng  ý. Trong trường hợp này, hiệ  

lực của những  i   q yết đã tiến hành trước đó  hông  ị  nh hưởng. 

26.5 Chủ tọa, Thư  ý và Ban  i m phiế  của c ộc họp Đại hội đồng cổ đông được q y định 

như sa : 

26.5.1 Chủ tịch Hội đồng q  n trị làm Chủ tọa các c ộc họp do Hội đồng q  n trị triệ  tập. 

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất  h  năng làm việc thì các thành viên 

còn lại  ầ  một người trong s  họ làm Chủ tọa c ộc họp. Trường hợp  hông có người có 

th  làm Chủ tọa thì thành viên Hội đồng q  n trị có chức vụ cao nhất đi    hi n đ  Đại 

hội đồng cổ đông  ầ  Chủ tọa c ộc họp trong s  những người dự họp và người có s  

phiế   ầ  cao nhất sẽ làm Chủ tọa c ộc họp. Trong các trường hợp  hác, người  ý tên 

triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông đi    hi n đ  Đại hội đồng cổ đông  ầ  Chủ tọa c ộc 

họp và người có s  phiế   ầ  cao nhất làm Chủ tọa c ộc họp; 

26.5.2 Chủ tọa cử một người làm Thư  ý, lập  iên   n họp Đại hội đồng cổ đông; 

26.5.3 Đại hội đồng cổ đông  ầ  Ban  i m phiế  (gồm 03 người) theo đ  nghị của Chủ tọa c ộc 

họp. 

26.6 Chủ tọa và Thư  ý của c ộc họp Đại hội đồng cổ đông có q y n thực hiện các  iện pháp 

cần thiết đ  đi    hi n c ộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã 

được thông q a và ph n ánh được mong m  n của đa s  người dự họp. 

26.7 Người triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông có q y n sa : 

26.7.1 Yê  cầ  tất c  người dự họp  i m tra an ninh hoặc phục tùng các  iện pháp an ninh  hác; 

26.7.2 Yê  cầ  cơ q an có th m q y n d y trì trật tự c ộc họp; trục x ất những người  hông 

t ân thủ q y n đi   hành của Chủ tọa, c  ý gây r i trật tự, ngăn c n tiến trình  ình thường 

của c ộc họp hoặc  hông t ân thủ các yê  cầ  v   i m tra an ninh ra  hỏi c ộc họp Đại 

hội đồng cổ đông. 

26.8 Chủ tọa có q y n hoãn c ộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ s  người đăng  ý dự họp 

theo q y định đến một thời đi m  hác (thời gian hoãn t i đa  hông q á  a (03) ngày    từ 

ngày dự định  hai mạc c ộc họp) hoặc thay đổi địa đi m họp trong trường các trường hợp 

sa  đây: 

26.8.1 Địa đi m họp  hông có đủ chỗ ngồi th ận tiện cho tất c  người dự họp; 

26.8.2 Có người dự họp có hành vi c n trở, gây r i trật tự, gây ng y cơ làm cho c ộc họp  hông 
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được tiến hành một cách công  ằng và hợp pháp; 

26.8.3 Trường hợp Đại hội đồng cổ đông  ị hoãn hoặc tạm dừng trái với q y định nê  tại đi m a, 

   ho n này, Đại hội đồng cổ đông  ầ  một người trong s  những người dự họp đ  thay 

thế Chủ tọa đi   hành c ộc họp. Hiệ  lực của các  i   q yết tại c ộc họp  hông  ị  nh 

hưởng  ởi sự  iện này. 

Đ    27. Bầ  dồn ph ế  

27.1 Trước và trong c ộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có q y n cùng nha  lập nhóm 

đ  đ  cử và dồn phiế   ầ  cho người họ đ  cử. 

27.2 S  lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có q y n đ  cử phụ th ộc vào s  lượng ứng cử viên 

do Đại hội q yết định và tỷ lệ sở hữ  cổ phần của mỗi nhóm, nế  Đại hội đồng cổ đông 

 hông q yết định  hác thì s  lượng ứng cử viên mà các nhóm có q y n đ  cử thực hiện 

như sa : 

27.2.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữ  từ 10% đến dưới 20% trên tổng s  cổ phần có q y n 

 i   q yết được đ  cử t i đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng q  n trị và một (01) ứng 

cử viên vào Ban  i m soát; 

27.2.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữ  từ 20% đến dưới 30% trên tổng s  cổ phần có q y n 

 i   q yết được đ  cử t i đa hai (02) ứng cử viên Hội đồng q  n trị và hai (02) ứng cử 

viên vào Ban  i m soát; 

27.2.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữ  từ 30% đến dưới 40% trên tổng s  cổ phần có q y n 

 i   q yết được đ  cử t i đa  a (03) ứng cử viên Hội đồng q  n trị và hai (02) ứng cử viên 

vào Ban  i m soát; 

27.2.4 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữ  từ 40% đến dưới 50% trên tổng s  cổ phần có q y n 

 i   q yết được đ  cử t i đa   n (04) ứng viên Hội đồng q  n trị và hai (02) ứng cử viên 

vào Ban  i m soát; 

27.2.5 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữ  từ 50% đến dưới 60% trên tổng s  cổ phần có q y n 

 i   q yết được đ  cử t i đa năm (05) ứng viên Hội đồng q  n trị và ba (03) ứng cử viên 

vào Ban  i m soát; 

27.2.6 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữ  từ 65% trở lên trên tổng s  cổ phần có q y n  i   

q yết được đ  cử đủ s  ứng cử viên Hội đồng q  n trị và Ban  i m soát. 

27.3 Trường hợp s  lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đ  cử thấp hơn s  ứng cử 

viên mà họ được q y n đ  cử, s  ứng cử viên còn lại do Hội đồng q  n trị hoặc Ban  i m 

soát hoặc các cổ đông  hác đ  cử. 

27.4 Người trúng cử thành viên Hội đồng q  n trị hoặc thành viên Ban  i m soát được xác 

định theo s  phiế   ầ  t nh từ cao x  ng thấp,  ắt đầ  từ ứng cử viên có s  phiế   ầ  cao 

nhất cho đến  hi đủ s  thành viên q y định tại Đi   lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng 

cử viên trở lên đạt cùng s  phiế   ầ  như nha  cho thành viên c  i cùng của Hội đồng 

q  n trị hoặc Ban  i m soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành  ầ  lại trong s  các 

ứng cử viên có s  phiế   ầ  ngang nha  hoặc lựa chọn theo tiê  ch  của q y chế  ầ  cử 

hoặc Đi   lệ công ty. 

Đ    28. Thông q a q yết định của Đạ  hộ  đồng cổ đông 

28.1 Đại hội đồng cổ đông thông q a các q yết định th ộc th m q y n  ằng hình thức  i   

q yết tại c ộc họp hoặc lấy ý  iến  ằng văn   n.  

28.2   yết định của Đại hội đồng cổ đông được thông q a tại c ộc họp  hi được s  cổ đông 
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đại diện  t nhất sá  mươi lăm phần trăm (65%) tổng s  phiế   i   q yết của tất c  cổ đông 

dự họp chấp th ận. Đ i với các q yết định v  loại cổ phần và s  lượng cổ phần được 

q y n chào  án của từng loại; sửa đổi,  ổ s ng Đi   lệ công ty; tổ chức lại, gi i th  công 

ty;  án trên năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài s n được ghi trong sổ  ế toán của 

Công ty thì ph i được s  cổ đông đại diện  t nhất   y mươi lăm phần trăm (75%) tổng s  

phiế  có q y n  i   q yết của tất c  cổ đông tham dự c ộc họp chấp th ận. 

28.3 Việc  i   q yết  ầ  thành viên Hội đồng q  n trị và Ban  i m soát ph i thực hiện theo 

phương thức  ầ  dồn phiế , theo đó mỗi cổ đông có tổng s  phiế   i   q yết tương ứng 

với tổng s  cổ phần sở hữ  nhân với s  thành viên được  ầ  của Hội đồng q  n trị hoặc 

Ban  i m soát. Cổ đông có q y n dồn hết tổng s  phiế   ầ  của mình cho một hoặc một 

s  ứng cử viên. 

28.4 Các q yết định được thông q a tại c ộc họp Đại hội đồng cổ đông với s  cổ đông trực tiếp 

và  ỷ q y n tham dự đại diện một trăm phần trăm (100%) tổng s  cổ phần có q y n  i   

q yết là hợp pháp và có hiệ  lực ngay c   hi trình tự và thủ tục triệ  tập, nội d ng chương 

trình họp và th  thức tiến hành họp  hông được thực hiện đúng q y định. 

28.5 Trường hợp cổ đông dự họp là người có liên q an,  hông có q y n  i   q yết thì nghị 

q yết của Đại hội đồng cổ đông v  vấn đ  đó được thông q a  hi có  t nhất 65% tổng s  

cổ phiế  được q y n  i   q yết thông q a. 

28.6 Hội đồng q  n trị có q y n lấy ý  iến cổ đông  ằng văn   n  ất cứ lúc nào đ  thông q a 

q yết định của Đại hội đồng cổ đông nế  xét thấy cần thiết vì lợi  ch của Công ty. Nội 

d ng phiế  lấy ý  iến, cách thức, thủ tục gửi, nhận phiế ,  i m phiế , ghi  iên   n ph i 

t ân thủ q y định tại Đi   105 L ật Doanh nghiệp. Trường hợp thông q a q yết định dưới 

hình thức lấy ý  iến  ằng văn   n, thì q yết định của Đại hội đồng cổ đông được thông 

q a nế  được s  cổ đông đại diện  t nhất   y mươi lăm phần trăm (75%) tổng s  phiế  

 i   q yết chấp th ận. 

28.6.1 Nội d ng xin ý  iến cổ đông  ằng văn   n  ao gồm và  hông giới hạn các nội d ng sa : 

a) Việc sửa đổi và  ổ s ng Đi   lệ; 

b) Thông q a định hướng phát tri n công ty; 

c)   yết định loại cổ phần và tổng s  cổ phần của từng loại được q y n chào  án 

d) Sáp nhập; tái tổ chức và gi i th  công ty; 

e)   yết định đầ  tư hoặc  án s  tài s n có giá trị  ằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị 

tài s n được ghi trong  áo cáo tài ch nh gần nhất. 

28.6.2 Hội đồng q  n trị ph i ch  n  ị phiế  lấy ý  iến, dự th o q yết định của Đại hội đồng Cổ 

đông và các tài liệ  gi i trình dự th o q yết định.  hiế  lấy ý  iến  èm theo dự th o q yết 

định và tài liệ  gi i trình ph i được gửi  ằng phương thức   o đ m đến được địa chỉ 

thường trú hoặc địa chỉ  hác do Cổ đông c ng cấp của từng Cổ đông. 

28.6.3  hiế  lấy ý  iến ph i có các nội d ng chủ yế  sa  đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở ch nh, s  và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của 

Công ty; 

b) Mục đ ch lấy ý  iến; 

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, q  c tịch, s  Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiế  hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp  hác của Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, 

q  c tịch, s  q yết định thành lập hoặc s  đăng  ý  inh doanh của Cổ đông hoặc 
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đại diện theo  ỷ q y n của Cổ đông là tổ chức; s  lượng cổ phần của từng loại và 

s  phiế   i   q yết của Cổ đông;  

d) Vấn đ  cần lấy ý  iến đ  thông q a q yết định; 

e)  hương án  i   q yết  ao gồm tán thành,  hông tán thành và  hông có ý  iến; 

f) Thời hạn ph i gửi v  Công ty phiế  lấy ý  iến đã được tr  lời; 

g) Họ, tên, chữ  ý của Chủ tịch Hội đồng q  n trị và người đại diện theo pháp l ật của 

Công ty và của người giám sát  i m phiế . 

28.6.4 Các thành viên Hội đồng q  n trị và người giám sát  i m phiế  ph i liên đới chị  trách 

nhiệm v  t nh tr ng thực, ch nh xác của  iên   n  i m phiế ; liên đới chị  trách nhiệm v  

các thiệt hại phát sinh từ các q yết định được thông q a do  i m phiế   hông tr ng thực, 

không chính xác. 

28.7 Q yết định của Đại hội đồng cổ đông ph i được thông  áo đến cổ đông có q y n dự họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày,    từ ngày q yết định được 

thông qua. 

28.8 Phiế  lấy ý  iến đã được tr  lời,  iên   n  i m phiế , toàn văn nghị q yết đã được thông 

q a và tài liệ  có liên q an gửi  èm theo phiế  lấy ý  iến đ   ph i được lư  giữ tại trụ sở 

ch nh của Công ty. 

28.9   yết định được thông q a theo hình thức lấy ý  iến Cổ đông  ằng văn   n có giá trị như 

q yết định được thông q a tại c ộc họp Đại hội đồng Cổ đông. 

Đ    29. H ệ  l c q yết định của Đạ  hộ  đồng cổ đông 

29.1   yết định của Đại hội đồng cổ đông có hiệ  lực thi hành    từ ngày thông q a nghị q yết 

hoặc từ ngày có hiệ  lực được ghi rõ trong nghị q yết. 

29.2 Trường hợp q yết định đã được thông q a của Đại hội đồng cổ đông  ị cổ đông, nhóm cổ 

đông, thành viên Hội đồng q  n trị yê  cầ   hởi  iện hoặc trực tiếp  hởi  iện thì q yết 

định này vẫn tiếp tục được thi hành cho đến  hi Tòa án hoặc Trọng tài có q yết định  hác. 

Đ    30. B ên bản họp Đạ  hộ  đồng cổ đông 

30.1 C ộc họp Đại hội đồng cổ đông ph i được lập  iên   n với đầy đủ nội d ng theo q y định 

của L ật Doanh nghiệp. Biên   n được viết  ằng tiếng Việt, có th  c   ằng tiếng nước 

ngoài và có hiệ  lực pháp lý như nha .  

30.2 Biên   n họp Đại hội đồng cổ đông ph i làm xong và thông q a trước  hi  ế mạc c ộc 

họp. 

30.3 Chủ tọa và thư  ý c ộc họp ph i liên đới chị  trách nhiệm v  t nh tr ng thực, ch nh xác 

của nội d ng  iên   n. Biên   n họp Đại hội đồng cổ đông ph i được gửi đến tất c  cổ 

đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày,    từ ngày  ế mạc c ộc họp. 

30.4 Biên   n họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng  ý dự họp, toàn văn 

nghị q yết đã được thông q a và các tài liệ  có liên q an gửi  èm theo thông  áo mời họp 

ph i được lư  giữ tại trụ sở ch nh của Công ty. 

MỤC  : HỘI ĐỒNG  U N T   

Đ    31. Th m q y n của Hộ  đồng q ản trị 

31.1 Hội đồng q  n trị là cơ q an q  n lý của Công ty, có toàn q y n nhân danh Công ty đ  

q yết định thực hiện các q y n và nghĩa vụ của Công ty  hông th ộc th m q y n của Đại 
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hội đồng cổ đông. Hội đồng q  n trị chị  trách nhiệm đ m   o hoạt động của Công ty 

t ân thủ các q y định pháp l ật, Đi   lệ và các q y định nội  ộ của Công ty, đ i xử  ình 

đẳng đ i với tất c  cổ đông và tôn trọng lợi  ch của người có q y n lợi liên q an đến Công 

ty. 

31.2 Nhiệm vụ và q y n hạn của Hội đồng q  n trị: 

31.2.1   yết định chiến lược,  ế hoạch phát tri n tr ng hạn và  ế hoạch  inh doanh hàng năm 

của Công ty; 

31.2.2  iến nghị loại cổ phần và tổng s  cổ phần được q y n chào  án của từng loại; 

31.2.3   yết định chào  án cổ phần mới trong phạm vi s  cổ phần được q y n chào  án của từng 

loại; q yết định h y động thêm v n theo hình thức  hác; 

31.2.4   yết định giá chào  án cổ phần và trái phiế  của Công ty; 

31.2.5   yết định m a lại  hông q á mười phần trăm (10%) tổng s  cổ phần đã phát hành của 

từng loại trong mỗi mười hai (12) tháng; q yết định phương án chào  án, chia thưởng cổ 

phiế  q ỹ theo những cách thức phù hợp với q y định của pháp l ật;  

31.2.6   yết định phương án đầ  tư và dự án đầ  tư trong th m q y n và giới hạn theo q y định 

của L ật Doanh nghiệp, L ật Chứng  hoán và Đi   lệ công ty; 

31.2.7   yết định gi i pháp phát tri n thị trường, tiếp thị và công nghệ;  

31.2.8 Thông q a hợp đồng m a,  án, cho vay và hợp đồng  hác có giá trị  ằng hoặc lớn hơn 

năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài s n được ghi trong  áo cáo tài ch nh gần nhất 

của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên q an;  

31.2.9 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức,  ý hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đ i với Tổng Giám 

đ c và người q  n lý q an trọng của Công ty, q yết định mức lương và lợi  ch  hác của 

các cán  ộ q  n lý đó; cử người đại diện theo  ỷ q y n thực hiện q y n sở hữ  cổ phần 

hoặc phần v n góp ở công ty  hác, q yết định mức thù lao và lợi  ch  hác của những 

người đại diện theo ủy q y n.Việc  ãi nhiệm nói trên  hông được trái với các q y n theo 

hợp đồng lao động của những người  ị  ãi nhiệm (nế  có); 

31.2.10 Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đ c và người q  n lý của Công ty trong đi   hành công việc 

kinh doanh hàng ngày; 

31.2.11   yết định cơ cấ  tổ chức, q y chế q  n lý nội  ộ, q yết định thành lập công ty con, chi 

nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và góp v n, m a cổ phần doanh nghiệp  hác 

trong giới hạn q y định của pháp l ật và Đi   lệ công ty; 

31.2.12 D yệt chương trình, nội d ng tài liệ  phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệ  tập họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc lấy ý  iến đ  Đại hội đồng cổ đông thông q a q yết định; 

31.2.13 Trình  áo cáo q yết toán tài ch nh hàng năm,  áo cáo hoạt động của Hội đồng q  n trị lên 

Đại hội đồng cổ đông; 

31.2.14  iến nghị mức tr  cổ tức, q yết định thời hạn và thủ tục tr  cổ tức hoặc xử lý các  ho n lỗ 

phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

31.2.15  iến nghị việc tổ chức lại, gi i th  hoặc yê  cầ  phá s n Công ty; 

31.2.16 Thiết lập một q y trình ch  n v  triệ  tập họp,  ỏ phiế  và  i   q yết tại c ộc họp Hội 

đồng q  n trị đ  Đại hội đồng cổ đông thông q a; trình tự, thủ tục đ  cử, ứng cử,  ầ , 

miễn nhiệm và  ãi nhiệm thành viên Hội đồng q  n trị; xây dựng các q y định v  trình tự, 

thủ tục lựa chọn,  ổ nhiệm, miễn nhiệm cán  ộ q  n lý và q y trình thủ tục ph i hợp hoạt 

động giữa Hội đồng q  n trị với Ban  i m soát và Ban Tổng Giám đ c; xây dựng cơ chế 



 

28 

 

đánh giá hoạt động,  hen thưởng và  ỷ l ật đ i với thành viên Hội đồng q  n trị, Ban 

Tổng Giám đ c và các cán  ộ q  n lý  hác; 

31.2.17 Thiết lập các  ộ phận hoặc cử người thực hiện  i m toán nội  ộ và  i m soát rủi ro; 

31.2.18 Gi i q yết x ng đột trong Công ty: Thực hiện ngăn ngừa và gi i q yết những x ng đột có 

th  phát sinh giữa các cổ đông và Công ty. Hội đồng q  n trị có th   ổ nhiệm cán  ộ đ  

tri n  hai các hệ th ng cần thiết hoặc thành lập  ộ phận ch yên trách đ  gi i q yết x ng 

đột trong Công ty hoặc phục vụ cho mục đ ch này; 

31.2.19 Các nhiệm vụ và q y n hạn  hác do pháp l ật, Đi   lệ này, các q y chế nội  ộ của Công 

ty và q yết định của Đại hội đồng Cổ đông q y định. 

31.3 Hội đồng q  n trị thông q a q yết định  ằng  i   q yết tại c ộc họp, lấy ý  iến  ằng văn 

  n hoặc hình thức  hác do Hội đồng q  n trị lựa chọn phù hợp với q y định của Đi   lệ 

công ty và  háp l ật hiện hành. Mỗi thành viên Hội đồng q  n trị có một phiế   i   q yết. 

31.4 Hội đồng q  n trị có th  ủy q y n cho Chủ tịch Hội đồng q  n trị thực hiện một phần 

q y n hạn và chức năng của Hội đồng q  n trị trong thời gian Hội đồng q  n trị  hông tổ 

chức c ộc họp. Nội d ng ủy q y n ph i được xác định rõ ràng, cụ th . Đ i với những vấn 

đ  trọng yế , liên q an đến lợi  ch s ng còn của Công ty thì  hông được ủy q y n cho 

Chủ tịch hội đồng q  n trị q yết định. 

31.5  hi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng q  n trị ph i t ân thủ đúng q y 

định của pháp l ật, Đi   lệ công ty và q yết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường 

hợp q yết định do Hội đồng q  n trị thông q a trái với q y định của pháp l ật hoặc Đi   

lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên chấp th ận thông q a q yết định đó 

ph i cùng liên đới chị  trách nhiệm cá nhân và ph i đ n  ù thiệt hại cho Công ty; thành 

viên ph n đ i thông q a q yết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm.  

31.6 Trường hợp các nghị q yết đã được Hội đồng q  n trị thông q a nhưng vi phạm pháp l ật, 

vi phạm ng yên tắc q  n trị và Đi   lệ công ty, các cổ đông hoặc Ban  i m soát có q y n 

yê  cầ  Công ty ph i lập tức hủy  ỏ nghị q yết và các q yết định có liên q an. 

31.7 Trong q á trình thực thi nhiệm vụ của mình, thành viên Hội đồng q  n trị có các q y n và 

nghĩa vụ sa : 

31.7.1   y n của thành viên Hội đồng q  n trị: 

a)   y n được c ng cấp thông tin: 

- Thành viên Hội đồng q  n trị có q y n yê  cầ  thành viên Ban Tổng Giám đ c và 

người q  n lý Công ty c ng cấp các thông tin, tài liệ  v  tình hình tài ch nh, hoạt 

động  inh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty; 

- Người q  n lý được yê  cầ  ph i c ng cấp  ịp thời, đầy đủ và ch nh xác các thông 

tin, tài liệ  theo yê  cầ  của thành viên Hội đồng q  n trị. 

b)   y n được nhận thù lao và lợi  ch  hác: Công ty có q y n tr  thù lao, ti n lương cho 

thành viên Hội đồng q  n trị theo  ết q   và hiệ  q    inh doanh. Thù lao, ti n lương 

và lợi  ch  hác của thành viên Hội đồng q  n trị được tr  theo q y định sa : 

- Thành viên Hội đồng q  n trị được hưởng thù lao công việc và ti n thưởng. Thù lao 

công việc được t nh theo s  ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên 

Hội đồng q  n trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng q  n trị dự t nh mức thù lao 

cho từng thành viên theo ng yên tắc nhất tr . Tổng mức thù lao của Hội đồng q  n 

trị do Đại hội đồng cổ đông q yết định tại c ộc họp thường niên; 
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- Thành viên Hội đồng q  n trị có q y n  được thanh toán các chi ph  ăn, ở, đi lại và 

chi ph  hợp lý  hác mà họ chi tr   hi thực hiện nhiệm vụ được giao và  hi thực hiện 

trách nhiệm thành viên Hội đồng q  n trị của mình,  ao gồm c  các chi ph  phát 

sinh trong việc tới tham dự các c ộc họp của Hội đồng q  n trị, hoặc các ti    an 

của Hội đồng q  n trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông; 

- Thù lao của thành viên Hội đồng q  n trị được t nh vào chi ph   inh doanh của Công 

ty theo q y định của pháp l ật v  th ế th  nhập doanh nghiệp và được th  hiện thành 

mục riêng trong  áo cáo tài ch nh hàng năm của Công ty và ph i  áo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại c ộc họp thường niên. 

c) Các q y n  hác theo q y định của Công ty phù hợp với pháp l ật hiện hành.   

31.7.2 Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng q  n trị: 

a) Thực hiện nhiệm vụ và q y n hạn được giao theo đúng q y định của L ật Doanh 

nghiệp, L ật Chứng  hoán, pháp l ật có liên q an, Đi   lệ công ty và q yết định của 

Đại hội đồng cổ đông; 

b) Thực hiện nhiệm vụ và q y n hạn được giao một cách tr ng thực, c n trọng nhằm 

  o đ m lợi  ch hợp pháp t i đa của Công ty và cổ đông; 

c) Tr ng thành với lợi  ch của Công ty và cổ đông;  hông sử dụng thông tin,    q yết, cơ 

hội  inh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài s n của Công ty đ  tư lợi 

hoặc phục vụ lợi  ch của tổ chức, cá nhân  hác; 

d) Tham dự đầy đủ các c ộc họp của Hội đồng q  n trị và có ý  iến rõ ràng v  các vấn 

đ  được đưa ra th o l ận tại c ộc họp; 

e) Thông  áo  ịp thời, đầy đủ, ch nh xác cho Công ty v  các doanh nghiệp mà thành 

viên Hội đồng q  n trị và người có liên q an của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần 

v n góp chi ph i. Thông  áo này được niêm yết tại trụ sở ch nh và chi nhánh của 

Công ty; 

f) Các thành viên Hội đồng q  n trị  hông được tăng lương, tr  thưởng  hi Công ty 

 hông thanh toán đủ các  ho n nợ đến hạn; 

g) Thực hiện các nghĩa vụ  hác theo q y định của pháp l ật và Đi   lệ công ty; 

Đ    32. Thành phần, nh ệm kỳ và số lư ng thành v ên Hộ  đồng q ản trị 

32.1 S  lượng thành viên Hội đồng q  n trị của Công ty  t nhất là  a (03) người và nhi   nhất 

là mười một (11) người. S  thành viên Hội đồng q  n trị thường trú ở Việt Nam ph i có 

t i thi   chiếm 2/3 tổng s  lượng thành viên Hội đồng q  n trị của Công ty. Cơ cấ  Hội 

đồng q  n trị ph i đ m   o sự cân đ i giữa các thành viên có  iến thức và  inh nghiệm v  

pháp l ật, tài ch nh và chứng  hoán; đ m   o sự cân đ i giữa các thành viên  iêm đi   

hành và các thành viên  hông đi   hành, trong đó t i thi   một phần  a (1/3) tổng s  

thành viên Hội đồng q  n trị ph i là thành viên hội đồng q  n trị  hông đi   hành.  

32.2 Nhiệm  ỳ của Hội đồng q  n trị là năm (05) năm và nhiệm  ỳ của thành viên Hội đồng 

q  n trị  hông q á năm (05) năm. Thành viên Hội đồng q  n trị có th  được  ầ  lại với s  

nhiệm  ỳ  hông hạn chế. Nhiệm  ỳ của thành viên được  ầ   ổ s ng hoặc thay thế thành 

viên  ị mất tư cách thành viên,  ị miễn nhiệm,  ãi nhiệm trong thời hạn nhiệm  ỳ là thời 

hạn còn lại của nhiệm  ỳ Hội đồng q  n trị. 

32.3 Hội đồng q  n trị do Đại hội đồng cổ đông  ầ  ra trên ng yên tắc  ầ  dồn phiế  theo q y 

định tại Đi   26 của Đi   lệ này. Trường hợp các ứng viên Hội đồng q  n trị thông q a đ  
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cử và ứng cử vẫn  hông đủ s  lượng cần thiết, Hội đồng q  n trị đương nhiệm, Ban  i m 

soát và các cổ đông  hác có th  đ  cử thêm ứng cử viên vào Hội đồng q  n trị hoặc tổ 

chức đ  cử theo một cơ chế do Công ty q y định. Cơ chế đ  cử hoặc cách thức Hội đồng 

q  n trị đương nhiệm, Ban  i m soát, cổ đông  hác đ  cử ứng cử viên Hội đồng q  n trị 

ph i được công    rõ ràng và ph i được Đại hội đồng cổ đông thông q a trước  hi tiến 

hành đ  cử. Những ứng viên vào Hội đồng q  n trị ph i thỏa mãn các đi    iện q y định 

tại Đi   32 của Đi   lệ này. 

32.4 Thông tin v  những người được đ  cử vào Hội đồng q  n trị ph i được công    trước  hi 

tổ chức Đại hội đồng cổ đông, gồm có: danh t nh của ứng viên; danh t nh của cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông đ  cử ứng viên đó; độ t ổi và trình độ học vấn của ứng viên;  inh 

nghiệm và trình độ ch yên môn của ứng viên; những vị tr  công tác mà ứng viên đ m 

nhiệm trong vòng  t nhất năm (05) năm q a; những vị tr  công tác mà ứng viên đang đ m 

nhiệm;  áo cáo đánh giá v  đóng góp của ứng viên cho Công ty với tư cách là thành viên 

Hội đồng q  n trị trong trường hợp ứng viên đó được tái  ổ nhiệm;   n chất m i q an hệ 

của ứng viên với Công ty; các vị tr  trong Hội đồng q  n trị hoặc các vị tr  chủ ch t  hác 

mà ứng viên nắm giữ, được đ  cử tại các công ty  hác; q an hệ của ứng viên với người có 

liên q an trong Công ty; q an hệ của ứng viên với đ i tác  inh doanh ch nh của Công ty; 

những thông tin liên q an đến tình hình tài ch nh của ứng viên và những vấn đ   hác có 

th   nh hưởng tới nhiệm vụ, t nh độc lập của ứng viên với tư cách là thành viên Hội đồng 

q  n trị; việc ứng viên từ ch i c ng cấp thông tin theo yê  cầ  của Công ty (nế  có). 

32.5 Trường hợp Hội đồng q  n trị đã hết nhiệm  ỳ mà Đại hội đồng cổ đông chưa  ầ  được 

Hội đồng q  n trị mới, Hội đồng q  n trị của nhiệm  ỳ vừa  ết thúc tiếp tục hoạt động cho 

đến  hi Hội đồng q  n trị mới được  ầ  và tiếp q  n công việc. 

Đ    33. T ê  ch  n và đ    k ện làm thành v ên Hộ  đồng q ản trị 

33.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự,  hông th ộc đ i tượng  ị cấm thành lập và q  n lý doanh 

nghiệp theo q y định của L ật Doanh nghiệp. 

33.2 Là cổ đông cá nhân sở hữ   t nhất năm phần trăm (5%) tổng s  cổ phần phổ thông hoặc 

người có trình độ ch yên môn,  inh nghiệm trong q  n lý  inh doanh hoặc  inh nghiệm 

trong lĩnh vực chứng  hoán, tài ch nh, ngân hàng. 

33.3  hông ph i là Tổng Giám đ c, thành viên Hội đồng q  n trị, thành viên Hội đồng thành 

viên của công ty chứng  hoán  hác;  hông được đồng thời làm thành viên Hội đồng q  n 

trị của trên năm (05) công ty  hác (đ i với công ty niêm yết). 

33.4  hông được từng là thành viên Hội đồng q  n trị hoặc đại diện theo pháp l ật của một 

công ty  ị phá s n hoặc  ị cấm hoạt động do những vi phạm pháp l ật nghiêm trọng. 

33.5 Các thành viên Hội đồng q  n trị cần có những ph m chất và năng lực sa  đây: 

33.5.1 Nhận được sự tin tưởng của các cổ đông (ph n ánh q a việc các cổ đông  i   q yết ủng 

hộ), các thành viên  hác trong Hội đồng q  n trị, cán  ộ q  n lý và nhân viên của Công 

ty; 

33.5.2 Có  h  năng cân  ằng lợi  ch của tất c  các  ên có q y n lợi liên q an và đưa ra những 

q yết định hợp lý; 

33.5.3 Có  inh nghiệm ch yên môn và trình độ học vấn cần thiết đ  đi   hành hoạt động Công ty 

một cách hiệ  q  ; 

33.5.4 Có  inh nghiệm  inh doanh q  c tế, am hi   các vấn đ  địa phương, hi    iết v  thị 

trường, s n ph m và đ i thủ cạnh tranh; 
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33.5.5 Có  h  năng  iến  iến thức và  inh nghiệm thành các gi i pháp thực tiễn. 

33.6  hi  ắt đầ  nhiệm  ỳ, tất c  thành viên Hội đồng q  n trị đ   ph i đáp ứng đầy đủ những 

đi    iện theo yê  cầ  của pháp l ật, q y chế q  n trị, Đi   lệ và các q y định nội  ộ của 

Công ty. Trong nhiệm  ỳ của mình, nế  có sự thay đổi thì các thành viên ph i thông  áo 

với Chủ tịch hội đồng q  n trị. Tiê  ch  n và đi    iện q y định tại Đi   này đồng thời áp 

dụng cho những thành viên Hội đồng q  n trị được  ầ  chọn  ổ s ng, thay thế. 

33.7 Đi    iện và tiê  ch  n  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

Đ    34. C ộc họp Hộ  đồng q ản trị và B ên bản c ộc họp 

34.1 Hội đồng q  n trị có th  họp định  ỳ hoặc  ất thường. C ộc họp của Hội đồng q  n trị do 

Chủ tịch Hội đồng q  n trị triệ  tập  ất cứ  hi nào nế  thấy cần thiết, nhưng t i thi   mỗi 

  ý ph i tổ chức họp một (01) lần. 

34.2 Trường hợp Hội đồng q  n trị  ầ  Chủ tịch trong nhiệm  ỳ mới thì c ộc họp đầ  tiên đ  

 ầ  Chủ tịch và ra các q yết định  hác th ộc th m q y n ph i được tiến hành trong thời 

hạn   y (07) ngày làm việc,    từ ngày  ết thúc  ầ  cử Hội đồng q  n trị của nhiệm  ỳ 

đó. C ộc họp này do thành viên có s  phiế   ầ  cao nhất triệ  tập. Trường hợp có nhi   

hơn một thành viên có s  phiế   ầ  cao nhất và ngang nha  thì các thành viên  ầ  một 

(01) người trong s  họ triệ  tập họp Hội đồng q  n trị theo ng yên tắc đa s . 

34.3 Chủ tịch Hội đồng q  n trị ph i triệ  tập họp Hội đồng q  n trị trong thời hạn mười lăm 

(15) ngày trong các trường hợp sa  đây: 

34.3.1 Nhận được đ  nghị của Ban  i m soát; 

34.3.2 Nhận được đ  nghị của Tổng Giám đ c hoặc  t nhất năm (05) người q  n lý  hác; 

34.3.3 Nhận được đ  nghị của  t nhất hai (02) thành viên Hội đồng q  n trị; 

34.3.4 Đ  nghị họp ph i được lập thành văn   n, trong đó nê  rõ mục đ ch, vấn đ  cần th o l ận 

và q yết định th ộc th m q y n của Hội đồng q  n trị. 

34.4 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng q  n trị  hông triệ  tập họp theo đ  nghị thì ph i chị  

trách nhiệm v  những thiệt hại x y ra đ i với Công ty và người đ  nghị có q y n thay thế 

Chủ tịch Hội đồng q  n trị đ  triệ  tập họp Hội đồng q  n trị. 

34.5 Chủ tịch Hội đồng q  n trị hoặc người triệ  tập họp Hội đồng q  n trị ph i gửi thông  áo 

mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp cho các thành viên Hội đồng 

q  n trị, thành viên Ban  i m soát, Tổng Giám đ c. Thông  áo mời họp ph i xác định cụ 

th  thời gian và địa đi m họp, chương trình, các vấn đ  th o l ận và q yết định,  èm theo 

tài liệ  sử dụng tại c ộc họp và phiế   i   q yết của thành viên. Cách thức gửi thông  áo 

thực hiện theo q y định của L ật Doanh nghiệp. 

34.6 Thành viên Ban  i m soát, Tổng Giám đ c  hông ph i là thành viên Hội đồng q  n trị, có 

q y n dự các c ộc họp của Hội đồng q  n trị, có q y n th o l ận nhưng  hông được  i   

q yết. 

34.7 C ộc họp Hội đồng q  n trị theo giấy triệ  tập lần thứ nhất được tiến hành  hi có từ  a 

phần tư (3/4) tổng s  thành viên tham dự. Trường hợp c ộc họp được triệ  tập lần thứ nhất 

 hông đủ s  thành viên dự họp theo q y định thì được triệ  tập lần thứ hai trong thời hạn 

mười lăm (15) ngày,    từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, c ộc họp 

được tiến hành nế  có hơn một nửa s  thành viên Hội đồng q  n trị dự họp. 

34.8   yết định của Hội đồng q  n trị được thông q a nế  được hơn một phần hai (1/2) tổng 

s  thành viên dự họp chấp th ận. Trường hợp s  phiế  ngang nha  thì q yết định c  i 
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cùng th ộc v  ph a có ý  iến của Chủ tịch Hội đồng q  n trị. 

34.9 Các c ộc họp của Hội đồng q  n trị đ   ph i được lập  iên   n và tất c  thành viên dự 

họp ph i  ý vào  iên   n họp. Trường hợp nghị q yết Hội đồng q  n trị đã được thông 

q a theo đúng q y định pháp l ật nhưng có thành viên từ ch i  ý  iên   n thì chữ  ý xác 

nhận việc tham dự họp được coi là chữ  ý của họ tại  iên   n họp. Biên   n họp ph i đầy 

đủ nội d ng theo q y định của L ật Doanh nghiệp. 

34.10 Họp trên đ ện thoạ  hoặc các hình thức khác: C ộc họp của Hội đồng q  n trị có th  tổ 

chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng q  n trị  hi tất c  hoặc một 

s  thành viên đang ở những địa đi m  hác nha  với đi    iện là mỗi thành viên tham gia 

họp đ   có th : 

34.10.1 Nghe từng thành viên Hội đồng q  n trị  hác cùng tham gia phát  i   trong c ộc họp; 

34.10.2 Nế  m  n, người đó có th  phát  i   với tất c  các thành viên tham dự  hác một cách 

đồng thời. 

  Việc trao đổi giữa các thành viên có th  thực hiện một cách trực tiếp q a điện thoại hoặc 

 ằng phương tiện liên lạc thông tin  hác (   c  việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào 

thời đi m thông q a Đi   lệ hay sa  này) hoặc là  ết hợp tất c  những phương thức này. 

Theo Đi   lệ này, thành viên Hội đồng q  n trị tham gia c ộc họp như vậy được coi là 

“có mặt” tại c ộc họp đó. Địa đi m c ộc họp được tổ chức theo q y định này là địa đi m 

mà nhóm thành viên Hội đồng q  n trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nế   hông có một 

nhóm như vậy, là địa đi m mà Chủ toạ c ộc họp hiện diện. 

   Các q yết định được thông q a trong một c ộc họp q a điện thoại được tổ chức và tiến 

hành một cách hợp thức sẽ có hiệ  lực ngay  hi  ết thúc c ộc họp nhưng ph i được  hẳng 

định  ằng các chữ  ý trong  iên   n của tất c  thành viên Hội đồng q  n trị tham dự c ộc 

họp này. 

34.11 Lấy ý  iến  ằng văn   n: 

34.11.1 Hội đồng q  n trị có th  thông q a các nghị q yết  ằng hình thức lấy ý  iến  ằng văn   n. 

Trong trường hợp này, Chủ tịch Hội đồng q  n trị ph i gửi phiế  lấy ý  iến đến tất c  các 

thành viên Hội đồng q  n trị, nội d ng, trình tự, thủ tục theo q y trình triệ  tập họp Hội 

đồng q  n trị của Công ty q y định. Một nghị q yết được thông q a  ằng hình thức lấy ý 

 iến  ằng văn   n ph i được t i thi   2/3 tổng s  thành viên Hội đồng q  n trị tán thành. 

Nghị q yết loại này có hiệ  lực và giá trị như nghị q yết được các thành viên Hội đồng 

q  n trị thông q a tại một c ộc họp được triệ  tập và tổ chức theo thông lệ. Nghị q yết có 

th  được thông q a  ằng cách sử dụng nhi     n sao của cùng một văn   n nế  mỗi   n 

sao đó có  t nhất một chữ  ý của thành viên. 

34.11.2 Biên   n họp Hội đồng q  n trị: Chủ tịch Hội đồng q  n trị có trách nhiệm ch y n  iên 

  n họp Hội đồng q  n trị cho các thành viên và những  iên   n đó sẽ ph i được xem như 

những  ằng chứng xác thực v  công việc đã được tiến hành trong các c ộc họp đó trừ  hi 

có ý  iến ph n đ i v  nội d ng  iên   n trong thời hạn mười ngày    từ  hi ch y n đi. 

Biên   n họp Hội đồng q  n trị được lập  ằng tiếng Việt và ph i có chữ  ý của tất c  các 

thành viên Hội đồng q  n trị tham dự c ộc họp. 

34.11.3 Các ti    an của Hội đồng q  n trị: Hội đồng q  n trị có th  thành lập và  ỷ q y n hành 

động cho các ti    an trực th ộc. Thành viên của ti    an có th  gồm một hoặc một s  

thành viên của Hội đồng q  n trị và một hoặc một s  thành viên  ên ngoài theo q yết định 

của Hội đồng q  n trị nhưng ph i đ m   o s  lượng thành viên  ên ngoài  t hơn một nửa 

tổng s  thành viên của ti    an. Giá trị pháp lý của các nghị q yết được thông q a  ởi các 
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ti    an có giá trị pháp lý như các nghị q yêt được thông q a  ởi Hội đồng q  n trị với 

đi    iện (i) các nội d ng của nghị q yết này nằm trong phạm vi ủy q y n của Hội đồng 

q  n trị cho ti    an đó, (ii) các nghị q yết này được thông q a  ởi đa s  thành viên tham 

dự và  i   q yết tại phiên họp của ti    an chấp th ận và (iii) đa s  thành viên của ti   

 an là thành viên Hội đồng q  n trị tham dự chấp th ận. 

34.11.4 Giá trị pháp lý của hành động: Các hành động thực thi q yết định của Hội đồng q  n trị, 

hoặc của ti    an trực th ộc Hội đồng q  n trị, hoặc của người có tư cách thành viên ti   

 an Hội đồng q  n trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý    c  trong trong trường hợp việc 

 ầ , chỉ định thành viên của ti    an hoặc Hội đồng q  n trị có th  có sai sót. 

Đ    35. M ễn nh ệm, bã  nh ệm và bổ s ng thành v ên Hộ  đồng q ản trị 

35.1 Các trường hợp miễn nhiệm,  ãi nhiệm thành viên Hội đồng q  n trị: 

35.1.1 Thành viên Hội đồng q  n trị  hông còn đủ tiê  ch  n và đi    iện theo q y định tại Đi   

32 của Đi   lệ này; 

35.1.2 Thành viên Hội đồng q  n trị  hông tham gia các hoạt động của Hội đồng q  n trị trong 

sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp  ất  h   háng; 

35.1.3 Có đơn xin từ chức; 

35.1.4 Có  ằng chứng chứng tỏ thành viên Hội đồng q  n trị  ị mất năng lực hành vi; 

35.1.5 Theo q yết định của Đại hội đồng cổ đông; 

35.1.6 Các trường hợp  hác theo q y định của Công ty phù hợp với  háp l ật hiện hành. 

35.2 Trường hợp  ổ s ng thành viên Hội đồng q  n trị: trong trường hợp một thành viên  ị mất 

tư cách thành viên theo q y định của pháp l ật và Đi   lệ công ty,  ị cách chức, miễn 

nhiệm hoặc vì một lý do nào đó  hông th  tiếp tục làm thành viên Hội đồng q  n trị, Hội 

đồng q  n trị có th   ổ nhiệm người  hác tạm thời làm thành viên Hội đồng q  n trị. Việc 

 ầ  mới thành viên Hội đồng q  n trị thay thế ph i được thực hiện tại Đại hội đồng cổ 

đông gần nhất.  hi s  lượng thành viên Hội đồng q  n trị  ị gi m q á một phần  a (1/3) 

so với s  lượng q y định tại Đi   lệ công ty thì Hội đồng q  n trị ph i triệ  tập họp Đại 

hội đồng cổ đông trong thời hạn  hông q á sá  mươi (60) ngày đ   ầ   ổ s ng thành viên 

Hội đồng q  n trị. 

Đ    36. Thành v ên Hộ  đồng q ản trị độc lập, không đ    hành  

 hi công ty trở thành công ty đại chúng, công ty ph i có thành viên Hội đồng q  n trị độc 

lập,  hông đi   hành theo q y định của  háp l ật. 

36.1 Thành viên Hội đồng q  n trị  hông đi   hành là thành viên  hông nắm giữ một vị tr  đi   

hành nào trong Công ty, tức là  hông đồng thời là thành viên Ban Giám đ c (Ban Tổng 

Giám đ c),  ế toán trưởng hoặc cán  ộ q  n lý  hác được Hội đồng q  n trị  ổ nhiệm. 

36.2 Thành viên Hội đồng q  n trị độc lập là thành viên  hông có q y n lợi sở hữ  trực tiếp 

hoặc gián tiếp đ i với Công ty;  hông là người q  n lý, nhân viên hoặc các  ên liên q an 

của Công ty (q y định cụ th  theo Thông tư q y định v  q  n trị công ty áp dụng cho các 

công ty đại chúng). 

36.3 Nhiệm  ỳ của thành viên Hội đồng q  n trị độc lập,  hông đi   hành gi ng với nhiệm  ỳ 

của các thành viên  hác nhưng  hông được  ổ nhiệm lại trong nhiệm  ỳ tiếp theo. 

36.4 Thành viên độc lập có các nhiệm vụ và q y n hạn gi ng các thành viên Hội đồng q  n trị 

 hác, ngoài ra còn có các q y n hạn sa : 
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36.4.1 Đ  x ất với Hội đồng q  n trị tổ chức c ộc họp Đại hội đồng cổ đông  ất thường hoặc đ  

x ất với Ban  i m soát tổ chức c ộc họp Đại hội đồng cổ đông  ất thường trong trường 

hợp Hội đồng q  n trị ph n đ i đ  nghị này; 

36.4.2 Th ê tổ chức tư vấn hoặc  i m toán đ  thực hiện nhiệm vụ của mình; 

36.4.3 Đưa ra ý  iến độc lập v  các vấn đ  liên q an đến  ế hoạch  hen thưởng, tr  thù lao cho 

thành viên Hội đồng q  n trị và người q  n lý Công ty; 

36.4.4 Đưa ra các ý  iến độc lập v  các giao dịch lớn có liên q an và  áo cáo cơ q an q  n lý  hi 

xét thấy cần thiết. 

Đ    37. Chủ tịch Hộ  đồng q ản trị 

37.1 Chủ tịch Hội đồng q  n trị do Hội đồng q  n trị  ầ  ra trong s  các thành viên Hội đồng 

q  n trị đã được Đại hội đồng cổ đông  ầ  cử. 

37.2 Chủ tịch Hội đồng q  n trị sẽ  hông  iêm nhiệm chức Tổng Giám đ c đi   hành, trừ  hi 

được Đại hội đồng cổ đông chấp th ận. Chủ tịch Hội đồng q  n trị  iêm chức Tổng Giám 

đ c đi   hành ph i được Đại hội đồng cổ đông phê ch  n hàng năm tại c ộc họp thường 

niên. 

37.3 Chủ tịch Hội đồng q  n trị có các q y n hạn và nhiệm vụ sa  đây: 

37.3.1 Lập chương trình,  ế hoạch hoạt động của Hội đồng q  n trị; 

37.3.2 Ch  n  ị chương trình, nội d ng, các tài liệ  phục vụ c ộc họp; triệ  tập và chủ tọa c ộc 

họp Hội đồng q  n trị; 

37.3.3 Tổ chức việc thông q a q yết định của Hội đồng q  n trị; 

37.3.4 Giám sát q á trình tổ chức thực hiện các q yết định của Hội đồng q  n trị; 

37.3.5 Chủ tọa các c ộc họp Đại hội đồng cổ đông,  ý thay mặt Đại hội đồng cổ đông trong các 

nghị q yết đã được Đại hội đồng cổ đông thông q a; 

37.3.6 Lãnh đạo và đ m   o sự hoạt động có hiệ  q   của Hội đồng q  n trị; 

37.3.7 Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi ph i hoạt động của Hội đồng q  n trị; 

37.3.8 Lên lịch họp Hội đồng q  n trị và các  ộ phận trực th ộc Hội đồng q  n trị; 

37.3.9 Ch  n  ị chương trình nghị sự cho các c ộc họp Hội đồng q  n trị; 

37.3.10 Thường x yên gặp gỡ Tổng Giám đ c và đóng vai trò là người liên lạc giữa Hội đồng 

q  n trị với Ban Tổng Giám đ c; 

37.3.11 Đ m   o việc trao đổi thông tin đầy đủ,  ịp thời, ch nh xác và rõ ràng giữa các thành viên 

Hội đồng q  n trị với Chủ tịch Hội đồng q  n trị; 

37.3.12 Đ m   o việc tr y n thông và liên lạc hiệ  q   với các cổ đông; 

37.3.13 Tổ chức đánh giá định  ỳ công tác của Hội đồng q  n trị, các  ộ phận trực th ộc Hội đồng 

q  n trị và từng thành viên Hội đồng q  n trị; 

37.3.14 Tạo đi    iện th ận lợi đ  các thành viên Hội đồng q  n trị  hông đi   hành, độc lập hoạt 

động một cách có hiệ  q   và thiết lập m i q an hệ có t nh chất xây dựng giữa các thành 

viên đi   hành và những thành viên  hông đi   hành trong Hội đồng q  n trị; 

37.3.15 Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm  hác theo yê  cầ  của Đại hội đồng cổ đông và 

Hội đồng q  n trị theo nh  cầ  và hoàn c nh thực tế; 

37.3.16 Các q y n và nhiệm vụ  hác theo q y định của Công ty phù hợp với  pháp l ật hiện hành. 
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37.4 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng q  n trị vắng mặt thì  ỷ q y n  ằng văn   n cho  hó Chủ 

tịch Hội đồng q  n trị (nế  có) hoặc một thành viên  hác đ  thực hiện các q y n và nhiệm 

vụ của Chủ tịch Hội đồng q  n trị theo ng yên tắc q y định tại Đi   lệ này. Trường hợp 

 hông có người được  ỷ q y n hoặc Chủ tịch Hội đồng q  n trị  hông làm việc được hoặc 

vị tr  Chủ tịch Hội đồng q  n trị  ị tr ng thì các thành viên còn lại  ầ  một (01) người 

trong s  các thành viên, tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng q  n trị theo ng yên tắc đa 

s  q á  án. 

Đ    38. Bộ phận K ểm toán nộ  bộ và   ản trị rủ  ro của Hộ  đồng q ản trị 

38.1 Bộ phận  i m toán nội  ộ thực hiện chức năng của mình trên ng yên tắc độc lập, tr ng 

thực,  hách q an và   o mật. Các chức năng, nhiệm vụ cụ th  của  ộ phận  i m toán nội 

 ộ như sa : 

38.1.1 Đánh giá một cách độc lập v  sự phù hợp và t ân thủ các ch nh sách pháp l ật, Đi   lệ, 

các q yết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng q  n trị; 

38.1.2  i m tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệ  q   và hiệ  lực của hệ th ng  i m soát nội 

 ộ trực th ộc Ban Tổng Giám đ c nhằm hoàn thiện hệ th ng này; 

38.1.3 Đánh giá việc t ân thủ của hoạt động  inh doanh đ i với các ch nh sách và q y trình nội 

 ộ; 

38.1.4 Tham mư  thiết lập các ch nh sách và q y trình nội  ộ; 

38.1.5 Đánh giá việc t ân thủ các q y định pháp l ật,  i m soát các  iện pháp đ m   o an toàn 

tài s n; 

38.1.6 Đánh giá  i m soát nội  ộ thông q a thông tin tài ch nh và thông q a q á trình kinh 

doanh; 

38.1.7 Đánh giá q y trình xác định, đánh giá và q  n lý rủi ro  inh doanh; 

38.1.8 Đánh giá hiệ  q   của các hoạt động; 

38.1.9 Đánh giá việc t ân thủ các cam  ết trong hợp đồng; 

38.1.10 Thực hiện  i m soát hệ th ng công nghệ thông tin; 

38.1.11 Đi   tra các vi phạm trong nội  ộ Công ty; 

38.1.12 Thực hiện  i m toán nội  ộ Công ty và các công ty con; 

38.1.13 Chức năng  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

38.2 Chức năng và ng yên tắc hoạt động của Bộ phận    n trị rủi ro: 

38.2.1   y định ch nh sách, chiến lược q  n lý rủi ro; các tiê  ch  n đánh giá rủi ro; mức độ rủi 

ro tổng th  của Công ty và từng  ộ phận trong Công ty; 

38.2.2 Đánh giá một cách độc lập v  sự phù hợp và t ân thủ các ch nh sách, q y trình rủi ro đã 

được thiết lập trong Công ty; 

38.2.3  i m tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệ  q   và hiệ  lực của hệ th ng q  n trị rủi ro 

trực th ộc Ban Tổng Giám đ c nhằm hoàn thiện hệ th ng này; 

38.2.4 Chức năng  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

38.3 Yê  cầ  v  nhân sự của Bộ phận  i m toán nội  ộ 

38.3.1  hông ph i là người đã từng  ị xử phạt từ mức phạt ti n trở lên đ i với các hành vi vi 

phạm trong lĩnh vực chứng  hoán, ngân hàng,   o hi m trong vòng năm (05) năm gần 
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nhất t nh tới năm được  ổ nhiệm; 

38.3.2 Trưởng Bộ phận  i m toán nội  ộ ph i là người có trình độ ch yên môn v  l ật,  ế toán, 

 i m toán; Có đủ  inh nghiệm,  y t n, th m q y n đ  thực thi có hiệ  q   nhiệm vụ được 

giao;  

38.3.3  hông ph i là người có liên q an đến các trưởng  ộ phận ch yên môn, người thực hiện 

nghiệp vụ, Tổng Giám đ c,  hó Tổng Giám đ c, Giám đ c chi nhánh trong Công ty; 

38.3.4 Có Chứng chỉ Những vấn đ  cơ   n v  chứng  hoán và thị trường chứng  hoán và Chứng 

chỉ  háp l ật v  chứng  hoán và thị trường chứng  hoán hoặc Chứng chỉ hành ngh  chứng 

khoán; 

38.3.5  hông  iêm nhiệm các công việc  hác trong Công ty 

MỤC  : BAN TỔNG GIÁM Đ C 

Đ    39. Thành phần, nghĩa vụ và q y n hạn của Ban Tổng G ám đốc 

39.1 Thành phần Ban Tổng Giám đ c của Công ty gồm có: Tổng Giám đ c, các  hó Tổng 

Giám đ c và Giám đ c các  h i. 

39.2 Thành viên Ban Tổng Giám đ c do Hội đồng q  n trị th ê hoặc  ổ nhiệm. Nhiệm  ỳ của 

Tổng Giám đ c  hông q á năm (05) trừ  hi Hội đồng q  n trị có q yết định  hác và có 

th  được  ổ nhiệm lại với s  nhiệm  ỳ  hông hạn chế. Việc  ổ nhiệm có th  hết hiệ  lực 

căn cứ vào các q y định tại hợp đồng lao động. Nhiệm  ỳ của các thành viên Ban Tổng 

Giám đ c  hác là 5 năm.S  lượng thành viên Ban Tổng Giám đ c đồng thời là thành viên 

Hội đồng q  n trị ph i  t hơn hai phần  a (2/3) tổng s  ghế trong Hội đồng q  n trị nế  

công ty là công ty đại chúng. 

39.3 Ban Tổng Giám đ c ph i thiết lập và d y trì hệ th ng thực thi q  n trị rủi ro  ao gồm các 

q y trình,  ộ máy, nhân sự nhằm đ m   o ngăn ngừa các rủi ro có th   nh hưởng tới lợi 

 ch của Công ty và  hách hàng; thiết lập và d y trì hệ th ng  i m soát nội  ộ  ao gồm cơ 

cấ  tổ chức, nhân sự độc lập và ch yên trách, các q y trình, q y định nội  ộ áp dụng đ i 

với tất c  các vị tr , đơn vị,  ộ phận và hoạt động của công ty nhằm   o đ m mục tiê  theo 

q y định của pháp l ật. 

39.4 Ban Tổng Giám đ c ph i xây dựng các q y định làm việc đ  Hội đồng q  n trị thông q a, 

q y định làm việc t i thi   ph i có các nội d ng cơ   n sa  đây: 

39.4.1 Trách nhiệm, nhiệm vụ cụ th  của thành viên Ban Tổng Giám đ c; 

39.4.2   y định trình tự, thủ tục tổ chức và tham gia các c ộc họp; 

39.4.3 Trách nhiệm  áo cáo của Ban Tổng Giám đ c đ i với Hội đồng q  n trị, Ban  i m soát. 

39.5 Nhiệm vụ và q y n hạn của Tổng Giám đ c: 

39.5.1 Tổng Giám đ c là người đi   hành công việc  inh doanh hàng ngày của Công ty, chị  sự 

giám sát của Hội đồng q  n trị và chị  trách nhiệm trước Hội đồng q  n trị, trước pháp 

l ật v  việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và q y n hạn của Tổng Giám 

đ c cụ th  như sa : 

39.5.2   yết định các vấn đ  liên q an đến công việc  inh doanh hàng ngày của Công ty mà 

 hông cần ph i có q yết định của Hội đồng q  n trị; 

39.5.3 Tổ chức thực hiện các nghị q yết, q yết định của Hội đồng q  n trị và Đại hội đồng Cổ 

đông; 

39.5.4 Tổ chức thực hiện  ế hoạch  inh doanh và phương án đầ  tư của Công ty; 
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39.5.5  iến nghị phương án cơ cấ  tổ chức,  iến nghị hoặc  an hành q y chế q  n lý nội  ộ 

Công ty; 

39.5.6 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, q yết định mức lương, trợ cấp, lợi  ch và các đi   

 ho n  hác liên q an đến hợp đồng lao động của Cán  ộ q  n lý và người lao động  hác 

trừ các chức danh do Hội đồng q  n trị phê d yệt;  

39.5.7 Trình  áo cáo q yết toán tài ch nh hàng năm lên Hội đồng q  n trị; 

39.5.8  iến nghị phương án sử dụng lợi nh ận hoặc xử lý lỗ trong  inh doanh; 

39.5.9 T y n dụng lao động;  

39.5.10 Đ  nghị và tư vấn cho Hội đồng q  n trị v  mức lương, thù lao, các lợi  ch  hác và các 

đi    ho n của hợp đồng lao động đ i với Cán  ộ q  n lý th ộc th m q y n của Hội đồng 

q  n trị  ổ nhiệm hoặc miễn nhiệm; 

39.5.11   yết định tất c  các vấn đ   hông th ộc th m q y n của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc 

Hội đồng q  n trị,  ao gồm việc thay mặt Công ty  ý  ết các hợp đồng tài ch nh và 

thương mại, tổ chức và đi   hành hoạt động s n x ất  inh doanh thường nhật của Công ty 

theo những thông lệ q  n lý t t nhất; 

39.5.12 Các q y n và nhiệm vụ  hác được q y định tại hợp đồng lao động mà Tổng Giám đ c  ý 

với Công ty theo q yết định của Hội đồng q  n trị; 

39.5.13 Các q y n và nhiệm vụ  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

39.6 Trong q á trình thực thi nhiệm vụ của mình, các thành viên Ban Tổng Giám đ c có nghĩa 

vụ và q y n lợi sa  đây: 

39.6.1 Nghĩa vụ của thành viên Ban Tổng Giám đ c: 

a) Thực hiện các q y n và nhiệm vụ được giao theo đúng q y định của L ật Doanh 

nghiệp, L ật Chứng  hoán, pháp l ật có liên q an, Đi   lệ công ty, q yết định của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng q  n trị; 

b) Thực hiện các q y n và nhiệm vụ được giao một cách tr ng thực, c n trọng nhằm 

đ m   o lợi  ch hợp pháp t i đa của Công ty và cổ đông; 

c) Tr ng thành với lợi  ch của Công ty và cổ đông của Công ty;  hông sử dụng thông 

tin,    q yết, cơ hội  inh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài s n của 

Công ty đ  tư lợi hoặc phục vụ lợi  ch của tổ chức, cá nhân  hác; 

d) Thông  áo  ịp thời, đầy đủ, ch nh xác cho Công ty v  các doanh nghiệp mà thành 

viên Ban Tổng Giám đ c và người có liên q an của mình làm chủ hoặc có phần v n 

góp, cổ phần chi ph i; thông  áo này được niêm yết tại trụ sở ch nh và chi nhánh 

của Công ty; 

e) Thành viên Ban Tổng Giám đ c  hông được tăng lương, tr  thưởng  hi Công ty 

 hông thanh toán đủ các  ho n nợ đến hạn; 

f) Các nghĩa vụ  hác theo q y định của pháp l ật và Đi   lệ công ty 

39.6.2   y n lợi của thành viên Ban Tổng Giám đ c: 

a) Thành viên Ban Tổng Giám đ c được q y n nhận thù lao, ti n lương, thưởng theo 

 ết q   và hiệ  q    inh doanh. Ti n lương của thành viên Ban Tổng Giám đ c do 

Hội đồng q  n trị q yết định; 

b) Thù lao và ti n lương của thành viên Ban Tổng Giám đ c được t nh vào chi ph  

 inh doanh của Công ty theo q y định của pháp l ật và ph i được th  hiện thành 
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mục riêng trong  áo cáo tài ch nh hàng năm của Công ty, ph i  áo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại c ộc họp thường niên. 

Đ    40. T ê  ch  n và đ    k ện làm Tổng G ám đốc: 

40.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự,  hông th ộc đ i tượng  ị cấm thành lập và q  n lý doanh 

nghiệp theo q y định của L ật Doanh nghiệp. 

40.2 Sở hữ   t nhất năm phần trăm (05%) s  cổ phần phổ thông của Công ty hoặc có trình độ 

ch yên môn,  inh nghiệm thực tế trong q  n trị  inh doanh,  inh nghiệm làm việc trong 

lĩnh vực tài ch nh, chứng  hoán, ngân hàng. 

40.3  hông được đồng thời làm việc cho doanh nghiệp  hác; 

40.4 Đáp ứng các đi    iện q y định đ i với Tổng Giám đ c công ty chứng  hoán theo q y 

định tại   y chế tổ chức và hoạt động công ty chứng  hoán và các q y định có liên quan. 

40.5 Trường hợp công ty chứng  hoán là công ty con của công ty có phần v n góp, cổ phần của 

Nhà nước chiếm trên năm mươi phần trăm (50%) v n đi   lệ: Tổng Giám đ c  hông được 

là vợ hoặc chồng, cha, cha n ôi, mẹ, mẹ n ôi, con, con n ôi hoặc anh, chị, em r ột của 

người q  n lý công ty mẹ và người đại diện phần v n nhà nước tại Công ty. 

40.6 Tiê  ch  n và đi    iện  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

Đ    41. M ễn nh ệm, bã  nh ệm Tổng G ám đốc: 

Tổng Giám đ c  ị miễn nhiệm,  ãi nhiệm trong các trường hợp sa : 

41.1  hông còn đủ tiê  ch  n và đi    iện làm Tổng Giám đ c theo q y định tại Đi   40 của 

Đi   lệ này; 

41.2 Có đơn xin từ chức; 

41.3 Theo q yết định của Hội đồng q  n trị; 

41.4 Các trường hợp khác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

Đ    42. Bộ phận K ểm soát nộ  bộ và   ản trị rủ  ro tr c th ộc Ban Tổng G ám đốc 

42.1 Bộ phận  i m soát nội  ộ có nhiệm vụ  i m soát t ân thủ những nội d ng sa : 

42.1.1  i m tra, giám sát việc t ân thủ các q y định pháp l ật, đi   lệ công ty, q yết định của 

Đại hội đồng cổ đông, q yết định của Hội đồng q  n trị, các q y chế, q y trình nghiệp vụ, 

q y trình q  n trị rủi ro của công ty, của các  ộ phận có liên q an và của người hành ngh  

chứng  hoán trong công ty; 

42.1.2 Giám sát thực thi các q y định nội  ộ, các hoạt động ti m  n x ng đột lợi  ch trong nội  ộ 

công ty, đặc  iệt đ i với các hoạt động  inh doanh của   n thân công ty và các giao dịch 

cá nhân của nhân viên công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán  ộ, nhân viên 

trong công ty, thực thi trách nhiệm của đ i tác đ i với các hoạt động đã ủy q y n. 

42.1.3  i m tra nội d ng và giám sát việc thực hiện các q y tắc v  đạo đức ngh  nghiệp; 

42.1.4 Giám sát việc t nh toán và t ân thủ các q y định đ m   o an toàn tài ch nh; 

42.1.5 Tách  iệt tài s n của  hách hàng; 

42.1.6 B o q  n, lư  giữ tài s n của  hách hàng; 

42.1.7  i m soát việc t ân thủ q y định của pháp l ật v  phòng, ch ng rửa ti n; 

42.1.8 Nội d ng  hác theo nhiệm vụ Tổng Giám đ c giao. 
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42.2 Yê  cầ  v  nhân sự của Bộ phận  i m soát nội  ộ: 

42.2.1 Trưởng  ộ phận  i m soát nội  ộ ph i là người có trình độ ch yên môn v  l ật,  ế toán, 

 i m toán; Có đủ  inh nghiệm,  y t n, th m q y n đ  thực thi có hiệ  q   nhiệm vụ được 

giao;  

42.2.2  hông ph i là người có liên q an đến các trưởng  ộ phận ch yên môn, người thực hiện 

nghiệp vụ, Tổng Giám đ c,  hó Tổng Giám đ c, Giám đ c chi nhánh trong công ty chứng 

khoán; 

42.2.3 Có Chứng chỉ hành ngh  chứng  hoán hoặc Chứng chỉ Những vấn đ  cơ   n v  chứng 

 hoán và thị trường chứng  hoán và Chứng chỉ  háp l ật v  chứng  hoán và thị trường 

chứng  hoán; 

42.2.4  hông  iêm nhiệm các công việc  hác trong Công ty; 

42.2.5 Yê  cầ   hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

42.3 Nhiệm vụ của hệ th ng thực thi q  n trị rủi ro: 

42.3.1 Xác định ch nh sách thực thi và mức độ chấp nhận rủi ro của Công ty; 

42.3.2 Xác định rủi ro của Công ty; 

42.3.3 Đo lường rủi ro; 

42.3.4 Giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro. 

MỤC  : BAN KI M SOÁT 

Đ    43. Nh ệm vụ và q y n hạn của Ban K ểm soát 

43.1 Nhiệm vụ của Ban  i m soát: 

43.1.1 Ban  i m soát thực hiện giám sát Hội đồng q  n trị, Ban Tổng Giám đ c trong việc q  n 

lý và đi   hành Công ty; chị  trách nhiệm trước pháp l ật, Đại hội đồng cổ đông v  việc 

thực hiện các nhiệm vụ của mình; 

43.1.2  i m tra t nh hợp lý, hợp pháp, t nh tr ng thực và mức độ c n trọng trong q  n lý, đi   

hành hoạt động  inh doanh, trong tổ chức công tác  ế toán, th ng  ê và lập  áo cáo tài 

chính; 

43.1.3 Th m định  áo cáo tình hình hoạt động  inh doanh,  áo cáo tài ch nh hàng năm và sá  

tháng của Công ty,  áo cáo đánh giá công tác q  n lý của Hội đồng q  n trị; trình  áo cáo 

th m định  áo cáo tài ch nh,  áo cáo tình hình hoạt động  inh doanh hàng năm và  áo cáo 

đánh giá công tác q  n lý của Hội đồng q  n trị lên Đại hội đồng cổ đông tại c ộc họp 

thường niên; 

43.1.4 Xem xét sổ  ế toán và các tài liệ   hác của Công ty, các công việc q  n lý, đi   hành hoạt 

động của Công ty  ất cứ  hi nào xét thấy cần thiết hoặc theo q yết định của Đại hội đồng 

cổ đông hoặc theo yê  cầ  của cổ đông hoặc nhóm cổ đông q y định tại đi m 16.2.11, 

 ho n 16.2, Đi   16 của Đi   lệ này;  

43.1.5  hi có yê  cầ   i m tra của cổ đông hoặc nhóm cổ đông q y định tại đi m 16.2.11,  ho n 

16.2, Đi   16 của Đi   lệ này, Ban  i m soát ph i thực hiện  i m tra trong thời hạn   y 

(07) ngày làm việc,    từ ngày nhận được yê  cầ . Trong vòng mười lăm (15) ngày,    từ 

ngày  ết thúc  i m tra, Ban  i m soát ph i có  áo cáo gi i trình v  những vấn đ  được 

yê  cầ   i m tra đến Hội đồng q  n trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yê  cầ . Việc 

 i m tra của Ban  i m soát q y định tại  ho n này  hông được c n trở hoạt động  ình 

thường của Hội đồng q  n trị và  hông gây gián đoạn hoạt động  inh doanh của Công ty; 
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43.1.6  hi có yê  cầ   hởi  iện của cổ đông hoặc nhóm cổ đông q y định tại đi m 16.2.11 

 ho n 16.2 Đi   16 của Đi   lệ này, Ban  i m soát ph i tr  lời  ằng văn   n xác nhận đã 

nhận được yê  cầ   hởi  iện và tiến hành các thủ tục  hởi  iện theo yê  cầ  của cổ đông 

trong thời hạn mười lăm (15) ngày    từ ngày nhận được yê  cầ   hởi  iện. 

43.1.7  iến nghị Hội đồng q  n trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các gi i pháp sửa đổi,  ổ s ng, cơ 

cấ  tổ chức q  n lý, đi   hành công việc  inh doanh của Công ty; 

43.1.8  hi phát hiện có thành viên Hội đồng q  n trị hoặc thành viên Ban Tổng Giám đ c vi 

phạm pháp l ật, Đi   lệ công ty dẫn đến xâm phạm q y n và lợi  ch của Công ty, cổ đông 

hoặc  hách hàng, xâm phạm nghĩa vụ của người q  n lý Công ty thì ph i thông  áo ngay 

 ằng văn   n cho Hội đồng q  n trị và yê  cầ  người có hành vi vi phạm chấm dứt hành 

vi vi phạm, đồng thời có gi i pháp nhằm  hắc phục hậ  q  . Nế  vi phạm đó nghiêm 

trọng hoặc thành viên vi phạm  hông chị  thực hiện chấm dứt, đi   chỉnh hành vi vi phạm 

đúng thời hạn theo yê  cầ , Ban  i m soát ph i đ  nghị triệ  tập họp Đại hội đồng cổ 

đông đ  đ  x ất  iện pháp gi i q yết tiếp theo; 

43.1.9 Đ i với trường hợp thành viên Hội đồng q  n trị hoặc Ban Tổng Giám đ c của Công ty vi 

phạm nghiêm trọng các q y định của pháp l ật, Ban  i m soát ph i trực tiếp  áo cáo lên 

UBC   ằng văn   n trong vòng   y (07) ngày làm việc    từ ngày phát hiện vi phạm; 

43.1.10 Trường hợp  i m soát viên  iết rằng các thành viên Hội đồng q  n trị, thành viên Ban 

Tổng Giám đ c) vi phạm q y định của pháp l ật, ng yên tắc q  n trị và Đi   lệ công ty, 

vì thế xâm phạm đến q y n và lợi  ch của Công ty nhưng  hông thực hiện thông  áo, thực 

hiện trách nhiệm của mình theo q y định thì  i m soát viên đó ph i chị  trách nhiệm v  

những vấn đ  có liên q an đến nhiệm vụ của mình; 

43.1.11 Các nhiệm vụ  hác theo q y định của L ật Doanh nghiệp và q yết định của Đại hội đồng 

cổ đông; 

43.1.12 Nhiệm vụ  hác theo q y định phù hợp với pháp l ật hiện hành, của Đi   lệ này và   yết 

định của Đại hội đồng cổ đông. 

43.2   y n của Ban  iếm soát: 

43.2.1 Sử dụng tư vấn độc lập đ  thực hiện các nhiệm vụ được giao; 

43.2.2 Tham  h o ý  iến của Hội đồng q  n trị: Ban  i m soát có th  tham  h o ý  iến của Hội 

đồng q  n trị trước  hi trình  áo cáo,  ết l ận và  iến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 

43.2.3 Được c ng cấp đầy đủ thông tin: 

a) Thông  áo mời họp, phiế  lấy ý  iến thành viên Hội đồng q  n trị và các tài liệ  

 èm theo ph i được gửi đến thành viên Ban  i m soát cùng thời đi m và theo 

phương thức như đ i với thành viên Hội đồng q  n trị; 

b) Báo cáo của Tổng Giám đ c trình Hội đồng q  n trị hoặc tài liệ   hác do Công ty 

phát hành ph i được gửi đến thành viên Ban  i m soát cùng thời đi m và theo 

phương thức như đ i với thành viên Hội đồng q  n trị; 

c) Thành viên Ban  i m soát có q y n tiếp cận các hồ sơ, tài liệ  của Công ty lư  giữ 

tại trụ sở ch nh, chi nhánh và địa đi m  hác; có q y n đến các địa đi m nơi người 

q  n lý và nhân viên của Công ty làm việc đ  thực thi nhiệm vụ của mình; 

d) Hội đồng q  n trị, Tổng Giám đ c, người q  n lý  hác ph i c ng cấp đầy đủ, ch nh 

xác và  ịp thời thông tin, tài liệ  v  công tác q  n lý, đi   hành và hoạt động  inh 

doanh của Công ty theo yê  cầ  của Ban  i m soát. 
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43.2.4 Được nhận thù lao và hưởng các lợi  ch  hác: 

a) Thành viên Ban  i m soát được tr  thù lao theo công việc và được hưởng các lợi 

 ch  hác theo q yết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông q yết 

định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban  i m soát căn cứ 

vào s  ngày làm việc dự t nh, s  lượng và t nh chất của công việc và mức thù lao 

 ình q ân hàng ngày của thành viên; 

b) Thành viên Ban  i m soát được thanh toán chi ph  ăn, ở, đi lại, chi ph  sử dụng 

dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi ph  này  hông 

được vượt q á tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban  i m soát đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông q a, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có q yết định 

khác; 

c) Thù lao và chi ph  hoạt động của Ban  i m soát được t nh vào chi ph   inh doanh 

của Công ty theo q y định của pháp l ật v  th ế th  nhập doanh nghiệp, pháp l ật 

có liên q an và ph i được lập thành mục riêng trong  áo cáo tài ch nh hàng năm 

của Công ty. 

43.3 Trong q á trình thực thi nhiệm vụ của mình, thành viên Ban  i m soát ph i có nghĩa vụ 

sa  đây: 

43.3.1 T ân thủ pháp l ật, Đi   lệ công ty, q yết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức ngh  

nghiệp trong việc thực hiện các q y n và nhiệm vụ được giao; 

43.3.2 Thực hiện các q y n và nhiệm vụ được giao một cách tr ng thực, c n trọng nhằm   o 

đ m lợi  ch hợp pháp t i đa của Công ty và cổ đông; 

43.3.3 Tr ng thành với lợi  ch của Công ty và cổ đông;  hông được sử dụng thông tin,    q yết, 

cơ hội  inh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài s n của Công ty đ  tư lợi 

hoặc phục vụ lợi  ch cho tổ chức, cá nhân  hác; 

43.3.4 Các nghĩa vụ  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

43.4 Trường hợp Ban  i m soát vi phạm nghĩa vụ q y định tại  ho n 41.3 Đi   này, dẫn đến 

gây thiệt hại cho Công ty hoặc người  hác thì các thành viên Ban  i m soát ph i chị  

trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới  ồi thường thiệt hại đó. Mọi th  nhập và lợi  ch  hác mà 

thành viên Ban  i m soát trực tiếp hoặc gián tiếp có được do vi phạm nghĩa vụ của mình 

đ   th ộc sở hữ  của Công ty. 

43.5 Nế  phát hiện có thành viên Ban  i m soát vi phạm nghĩa vụ trong  hi thực hiện q y n và 

nhiệm vụ được giao thì Hội đồng q  n trị ph i thông  áo  ằng văn   n đến Ban  i m 

soát, yê  cầ  ph i chấm dứt hành vi vi phạm và có gi i pháp  hắc phục hậ  q  . 

Đ    44. Số lư ng thành v ên và nh ệm kỳ của Ban K ểm soát 

44.1 Ban  i m soát của Công ty có từ một (01) đến năm (05) thành viên, s  lượng cụ th  do Đại 

hội đồng cổ đông q yết định.  

44.2 Nhiệm  ỳ của Ban  i m soát là  hông q á năm (05) năm. Các thành viên của Ban  i m 

soát có th  được  ầ  lại với s  nhiệm  ỳ  hông hạn chế. 

44.3 Ban  i m soát ph i có hơn một nửa s  thành viên thường trú ở Việt Nam và  t nhất một 

thành viên là  ế toán viên hoặc  i m toán viên. Thành viên này  hông ph i là nhân viên 

trong  ộ phận  ế toán, tài ch nh của Công ty và  hông ph i là thành viên hay nhân viên 

của công ty  i m toán độc lập đang thực hiện việc  i m toán các  áo cáo tài ch nh cho 

Công ty. 
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44.4 Trong trường hợp vào thời đi m  ết thúc nhiệm  ỳ mà Ban  i m soát nhiệm  ỳ mới chưa 

được  ầ  thì Ban  i m soát đã hết nhiệm  ỳ vẫn tiếp tục thực hiện q y n và nhiệm vụ cho 

đến  hi Ban  i m soát nhiệm  ỳ mới được  ầ  và nhận nhiệm vụ. 

44.5 Thành viên Ban  i m soát do Đại hội đồng cổ đông  ầ  chọn. Việc  ầ  chọn thành viên 

Ban  i m soát ph i thực hiện trên ng yên tắc  ầ  dồn phiế . Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

q y định tại tại đi m 16.2.11,  ho n 16.2, Đi   16 của Đi   lệ này có q y n đ  cử ứng 

viên vào Ban  i m soát theo q y định tại Đi   lệ này 

Đ    45. Cách thức hoạt động và c ộc họp của Ban K ểm soát 

45.1 Ban  i m soát ph i  an hành các q y định v  cách thức hoạt động và trình tự, thủ tục, 

cách thức tổ chức c ộc họp của Ban  i m soát. 

45.2 Đ i với Ban  i m soát có từ hai (02) thành viên trở lên: Mỗi năm Ban  i m soát ph i tổ 

chức họp t i thi   02 lần. 

45.3 C ộc họp của Ban  i m soát được tiến hành  hi có từ 2/3 tổng s  thành viên tham dự. 

Đ    46. T ê  ch  n và đ    k ện làm thành v ên Ban K ểm soát 

46.1 Từ 21 t ổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và  hông th ộc đ i tượng  ị cấm thành 

lập và q  n lý doanh nghiệp theo q y định của L ật Doanh nghiệp. 

46.2  hông được giữ chức vụ q  n lý trong Công ty.  hông ph i là người có liên q an của 

thành viên Hội đồng q  n trị, Ban Tổng Giám đ c và người q  n lý  hác. 

46.3 Trưởng Ban  i m soát  hông được đồng thời là thành viên Ban  i m soát, người q  n lý 

của công ty chứng  hoán  hác. 

46.4 Có trình độ ch yên môn hoặc  inh nghiệm ngh  nghiệp v   ế toán,  i m toán hoặc trình 

độ ch yên môn,  inh nghiệm thực tế trong ngành tài ch nh, ngân hàng. 

46.5 Các đi    iện và tiê  ch  n  hác theo q y định của Công ty phù hợp với pháp l ật hiện 

hành. 

Đ    47. M ễn nh ệm, bã  nh ệm thành v ên Ban k ểm soát 

47.1 Thành viên Ban  i m soát  ị miễn nhiệm,  ãi nhiệm trong các trường hợp sa : 

47.1.1  hông có đủ tiê  ch  n và đi    iện làm thành viên Ban  i m soát theo q y định tại Đi   

44 của Đi   lệ này; 

47.1.2 Thành viên đó vắng mặt  hông tham dự các c ộc họp của Ban  i m soát liên tục trong 

vòng sá  tháng liên tục ngoại trừ trường hợp  ất  h   háng, và trong thời gian này Ban 

 i m soát  hông cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán q yết rằng chức vụ của 

người này  ị  ỏ tr ng; 

47.1.3 Có đơn xin từ chức; 

47.1.4 Theo q yết định của Đại hội đồng cổ đông; 

47.1.5 Các trường hợp  hác phù hợp với pháp l ật hiện hành. 

47.2 Trường hợp Ban  i m soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình và có ng y cơ gây 

thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng q  n trị ph i triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông đ  xem 

xét và miễn nhiệm Ban  i m soát đương nhiệm và  ầ  Ban  i m soát mới thay thế. 

MỤC 5: THƯ KÝ CÔNG TY 
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Đ    48. Thư ký Công ty 

48.1 Hội đồng q  n trị sẽ chỉ định một (hoặc nhi  ) người làm Thư  ý Công ty với nhiệm  ỳ và 

những đi    ho n theo q yết định của Hội đồng q  n trị. Hội đồng q  n trị có th   ãi 

nhiệm Thư  ý Công ty  hi cần nhưng  hông trái với các q y định pháp l ật lao động hiện 

hành. Hội đồng q  n trị cũng có th   ổ nhiệm một hay nhi   Thư  ý Công ty tùy từng thời 

đi m. Vai trò và nhiệm vụ của Thư  ý Công ty  ao gồm: 

48.1.1 Tổ chức các c ộc họp của Hội đồng q  n trị, Ban  i m soát và Đại hội đồng Cổ đông theo 

yê  cầ  của Chủ tịch Hội đồng q  n trị hoặc Ban  i m soát; 

48.1.2 Làm  iên   n các c ộc họp; 

48.1.3 Tư vấn v  thủ tục của các c ộc họp; 

48.1.4 C ng cấp các thông tin tài ch nh,   n sao  iên   n họp Hội đồng q  n trị và các thông tin 

 hác cho thành viên của Hội đồng q  n trị và Ban  i m soát. 

48.2 Thư  ý Công ty có trách nhiệm   o mật thông tin theo các q y định của pháp l ật và Đi   

lệ Công ty. 

CHƯƠNG  .    LÝ M I  UAN HỆ V I CÁC Đ I TÁC LI N  UAN 

Đ    49. Các tranh chấp có thể xảy ra 

49.1 Các trường hợp được xem là tranh chấp giữa Công ty với các đ i tác liên q an  hi phát 

sinh tranh chấp hay  hiế  nại giữa:   

49.1.1 Cổ đông với Công ty; 

49.1.2 Cổ đông với Hội đồng q  n trị, Ban  i m soát, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám 

đ c đi   hành hay người q  n lý q y định tại Đi   lệ công ty; 

49.1.3  hách hàng hoặc các đ i tác liên q an  hác với Công ty. 

49.2 Nội d ng của tranh chấp cần gi i q yết: các tranh chấp có liên q an tới hoạt động của 

Công ty, tới q y n của các cổ đông phát sinh từ Đi   lệ hoặc từ  ất cứ q y n và nghĩa vụ 

nào do L ật Doanh nghiệp hay các l ật  hác hoặc các q y định hành ch nh q y định.   

Đ    50. Cách xử lý, g ả  q yết tranh chấp 

50.1 Thương lượng và hoà gi i: Các  ên liên q an sẽ c  gắng gi i q yết tranh chấp thông q a 

thương lượng và hoà gi i. Chủ tịch Hội đồng q  n trị sẽ chủ trì việc gi i q yết tranh chấp, 

trừ  hi tranh chấp có liên q an tới Hội đồng q  n trị hay Chủ tịch Hội đồng q  n trị. 

Trường hợp tranh chấp liên q an tới Hội đồng q  n trị hay Chủ tịch Hội đồng q  n trị,  ất 

cứ  ên nào cũng có th  yê  cầ , chỉ định một ch yên gia độc lập đ  hành động với tư cách 

là trọng tài cho q á trình gi i q yết tranh chấp.  

50.2 Đưa ra Trọng tài  inh tế hoặc Toà án  inh tế: Trường hợp  hông đạt được q yết định hoà 

gi i trong vòng sá  (06) t ần từ  hi  ắt đầ  q á trình hoà gi i hoặc nế  q yết định của 

tr ng gian hoà gi i  hông được các  ên chấp nhận,  ất cứ  ên nào cũng có th  đưa tranh 

chấp đó ra Trọng tài  inh tế hoặc Toà án  inh tế. 

50.3 Chi ph  thương lượng, hoà gi i và chi ph  của Toà án: 

50.3.1 Các  ên sẽ tự chị  chi ph  của mình có liên q an tới thủ tục thương lượng và hoà gi i; 

50.3.2 Các chi ph  của Toà án sẽ do Toà phán q yết  ên nào ph i chị . 

Đ    51. Các g ao dịch phả  đư c chấp th ận 
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51.1 Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đ i tượng sa  đây ph i được Đại hội đồng cổ 

đông hoặc Hội đồng q  n trị chấp th ận: 

51.1.1 Cổ đông, người đại diện  ỷ q y n của cổ đông sở hữ   a mươi lăm phần trăm (35%) tổng 

s  cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên q an của họ; 

51.1.2 Thành viên Hội đồng q  n trị, Ban Tổng Giám đ c; 

51.1.3 Người có liên q an của thành viên Hội đồng q  n trị, thành viên Ban Tổng Giám đ c. 

51.2 Hội đồng q  n trị chấp th ận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn năm mươi phần 

trăm (50%) tổng giá trị tài s n doanh nghiệp ghi trong  áo cáo tài ch nh gần nhất. Trong 

trường hợp này, Người đại diện theo pháp l ật ph i gửi dự th o hợp đồng hoặc thông  áo 

nội d ng chủ yế  của giao dịch đến các thành viên Hội đồng q  n trị, đồng thời niêm yết 

dự th o hợp đồng tại trụ sở ch nh, chi nhánh của Công ty. Hội đồng q  n trị q yết định 

việc chấp th ận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày    từ ngày 

hợp đồng được niêm yết, thành viên có lợi  ch liên q an  hông có q y n  i   q yết; 

51.3 Đại hội đồng cổ đông chấp th ận các hợp đồng và giao dịch  hác, ngoài các trường hợp 

q y định tại đi m    ho n 1 Đi   này. Hội đồng q  n trị trình dự th o hợp đồng hoặc gi i 

trình v  nội d ng chủ yế  của giao dịch tại c ộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý  iến 

cổ đông  ằng văn   n. Trong trường hợp này, cổ đông có liên q an  hông có q y n  i   

q yết. Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp th ận  hi có s  cổ đông đại diện  t nhất sá  

mươi lăm phần trăm (65%) tổng s  phiế   i   q yết còn lại đồng ý. 

Đ    52. B  ph ế  b ể  q yết th c h ện h p đồng g ao dịch vớ  bên l ên q an 

52.1  hi thực hiện  ỏ phiế  q yết định thực hiện các giao dịch có liên q an, các thành viên Hội 

đồng q  n trị/Ban Tổng Giám đ c/Ban  i m soát có liên q an đến các giao dịch đó sẽ 

 hông được tham gia  ỏ phiế . 

52.2 Các hợp đồng, giao dịch  ị vô hiệ  và xử lý theo q y định của pháp l ật  hi được giao  ết 

hoặc thực hiện mà chưa được sự chấp th ận theo q y định tại Đi   lệ này và các q y định 

pháp l ật liên q an. 

Đ    53. Chế độ báo cáo và công bố thông t n 

53.1 Nghĩa vụ công    thông tin: 

53.1.1 Công ty ph i thực hiện chế độ công    thông tin,  áo cáo định  ỳ và  ất thường theo q y 

định của pháp l ật v  chứng  hoán và thị trường chứng  hoán hoặc theo yê  cầ  của cơ 

q an nhà nước có th m q y n một cách đầy đủ,  ịp thời. Công ty chị  trách nhiệm v  tính 

ch nh xác, tr ng thực của các thông tin, s  liệ  công   ,  áo cáo; 

53.1.2 Việc công    thông tin được thực hiện theo những cách thức nhằm đ m   o cho cổ đông 

và công chúng đầ  tư có th  tiếp cận một cách công  ằng tại cùng một thời đi m. Ngôn từ 

trong công    thông tin cần rõ ràng, dễ hi  , tránh gây nhầm lẫn cho cổ đông và công 

chúng đầ  tư. 

53.2 Nội d ng công    thông tin: 

53.2.1 Công ty thực hiện công    thông tin liên q an đến tình hình hoạt động  inh doanh của 

Công ty gồm: 

a) Công    thông tin định  ỳ v   áo cáo tài ch nh năm  èm theo  áo cáo của tổ chức  i m 

toán; 

b) Công    thông tin  ất thường trong thời hạn 24 giờ,    từ  hi x y ra hoặc phát hiện sự 
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 iện theo l ật định; 

c) Công    thông tin theo yê  cầ  của cơ q an q  n lý có th m q y n. 

53.2.2 Công ty ph i công    thông tin v  tình hình q  n trị của Công ty trong các  ỳ họp Đại hội 

đồng cổ đông hàng năm, trong  áo cáo thường niên của Công ty. 

53.3 Tổ chức công    thông tin: Công ty thực hiện xây dựng và  an hành các q y định v  công 

   thông tin theo q y định tại L ật Chứng  hoán và các văn   n hướng dẫn. Đồng thời,  ổ 

nhiệm  t nhất một cán  ộ ch yên trách v  công    thông tin đáp ứng yê  cầ  sa : 

53.3.1 Có  iến thức  ế toán, tài ch nh, có  ỹ năng nhất định v  tin học; 

53.3.2 Công  hai tên, s  điện thoại làm việc đ  các cổ đông có th  dễ dàng liên hệ; 

53.3.3 Có đủ thời gian đ  thực hiện chức trách của mình, đặc  iệt là việc liên hệ với các cổ 

đông/thành viên, ghi nhận những ý  iến của cổ đông và định  ỳ công   , gi i đáp, tr  lời 

những ý  iến đó và các vấn đ  q  n trị Công ty theo q y định. 

53.4 Người công    thông tin: Việc công    thông tin ph i do Người đại diện theo pháp l ật 

của Công ty hoặc Người được ủy q y n công    thông tin thực hiện. Người đại diện theo 

pháp l ật của Công ty ph i chị  trách nhiệm v  nội d ng thông tin do Người được ủy 

q y n công   . 

CHƯƠNG 5.  U N LÝ TÀI CH NH, K  TOÁN 

Đ    54. N m tà  ch nh 

54.1 Năm tài ch nh của Công ty  ắt đầ  từ ngày 01 tháng 01 và  ết thúc vào ngày 31 tháng 12 

dương lịch hàng năm. 

54.2 Năm tài ch nh đầ  tiên của Công ty  ắt đầ  từ ngày thành lập và  ết thúc vào ngày 31 

tháng 12 của năm đó.  

Đ    55. Hệ thống kế toán 

55.1 Công ty sử dụng Hệ th ng  ế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ th ng  ế toán được Bộ Tài 

ch nh chấp th ận, t ân thủ các chế độ  ế toán dành cho công ty chứng  hoán do Bộ Tài 

ch nh  an hành và các văn   n hướng dẫn  èm theo. Công ty ph i chị  sự  i m tra của cơ 

q an Nhà nước v  việc thực hiện chế độ  ế toán - th ng  ê. 

55.2 Công ty lập sổ sách  ế toán  ằng tiếng Việt và lư  trữ hồ sơ, sổ sách  ế toán theo loại hình 

hoạt động  inh doanh của Công ty. Hồ sơ, sổ sách  ế toán ph i ch nh xác, cập nhật, có hệ 

th ng và đầy đủ đ  có th  chứng minh và gi i trình các giao dịch của Công ty. 

Đ    56. K ểm toán 

56.1 Báo cáo tài ch nh năm,  áo cáo tỷ lệ an toàn tài ch nh tại ngày 31 tháng 12,  áo cáo tài 

ch nh  án niên,  áo cáo tỷ lệ an toàn tài ch nh tại ngày 30 tháng 6 của Công ty ph i được 

một tổ chức  i m toán độc lập thực hiện  i m toán, soát xét. 

56.2 Tổ chức  i m toán độc lập và các nhân viên của công ty  i m toán độc lập thực hiện việc 

 i m toán cho Công ty ph i được UBC  chấp th ận và do Đại hội đồng cổ đông thường 

niên thông q a dựa trên đ  x ất của Hội đồng q  n trị. Công ty  i m toán thực hiện  i m 

toán  áo cáo năm tài ch nh đầ  tiên sẽ do Hội đồng q  n trị chỉ định. 

56.3 Sa   hi  ết thúc năm tài ch nh, Công ty ph i ch  n  ị và gửi  áo cáo tài ch nh năm cho 

công ty  i m toán độc lập. Công ty  i m toán độc lập  i m tra, xác nhận và đưa ra ý  iến 
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v   áo cáo tài ch nh năm, lập  áo cáo  i m toán và trình  áo cáo đó cho Hội đồng q  n trị 

cùng với thư q  n lý trong vòng hai (02) tháng    từ ngày  ết thúc năm tài ch nh.  

56.4  i m toán viên thực hiện việc  i m toán Công ty sẽ được phép tham dự mọi c ộc họp Đại 

hội đồng cổ đông và được q y n nhận các thông  áo và các thông tin  hác liên q an đến 

Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được q y n nhận và được phát  i   ý  iến tại Đại 

hội v  các vấn đ  có liên q an đến  i m toán. 

Đ    57. Ng yên tắc ph n ch a l   nh ận 

57.1 Đi    iện phân chia lợi nh ận cho các cổ đông: Công ty chỉ được chia lợi nh ận cho các 

cổ đông phổ thông  hi Công ty  inh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ th ế và các 

nghĩa vụ tài ch nh  hác theo q y định của pháp l ật, đồng thời vẫn   o đ m thanh toán các 

 ho n nợ và nghĩa vụ tài s n đến hạn tr   hác sa   hi chia lợi nh ận. Cổ tức tr  cho cổ 

phần ư  đãi được thực hiện theo các đi    iện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ư  đãi. 

57.2 Thông q a việc phân chia lợi nh ận: Đại hội đồng cổ đông q yết định v  tỷ lệ, hình thức 

phân chia lợi nh ận và chia thưởng theo q y định của pháp l ật. Mức chi tr  cổ tức  hông 

được vượt q á mức đ  x ất của Hội đồng q  n trị. 

57.3 Hội đồng q  n trị có th  q yết định thanh toán cổ tức giữa  ỳ nế  xét thấy việc chi tr  này 

phù hợp với  h  năng sinh lời của Công ty. 

57.4 Hội đồng q  n trị q yết định ngày ch t danh sách cổ đông và ngày chi tr  cổ tức, thưởng 

theo phương án của Đại hội đồng cổ đông. 

Đ    58.  ử lý lỗ trong k nh doanh 

58.1  Lỗ năm trước sẽ được xử lý trong năm  ế tiếp  hi năm  ế tiếp đó Công ty  inh doanh có 

lãi 

Đ    59. Tr ch lập các q ỹ theo q y định 

59.1 Hàng năm, Công ty tr ch từ lợi nh ận sa  th ế đ  lập các q ỹ sa  đây: 

59.1.1   ỹ dự trữ  ổ s ng v n Đi   lệ; 

59.1.2   ỹ dự phòng tài ch nh và rủi ro nghiệp vụ; 

59.1.3   ỹ  hen thưởng, phúc lợi; 

59.1.4 Các q ỹ  hác theo q y định của pháp l ật. 

59.2 Tỷ lệ tr ch lập, giới hạn tr ch lập và việc q  n lý, sử dụng các q ỹ q y định tại  ho n 57.1 

Đi   này thực hiện theo q y định của pháp l ật hiện hành. 

CHƯƠNG 6. CÔNG ĐOÀN VÀ CÁN BỘ NHÂN 

VIÊN 

Đ    60. Công nh n v ên và Công đoàn 

Tổng Giám đ c ph i lập  ế hoạch đ  Hội đồng q  n trị thông q a các vấn đ  liên q an đến 

việc t y n dụng, lao động, lương  ổng,   o hi m xã hội, phúc lợi,  hen thưởng và  ỷ l ật 

đ i với Cán  ộ q  n lý và người lao động cũng như những m i q an hệ của Công ty với 

các tổ chức Công đoàn được công nhận theo các ch  n mực, thông lệ và ch nh sách q  n 

lý t t nhất, những thông lệ và ch nh sách q y định tại Đi   lệ này, các q y chế của Công 

ty và q y định pháp l ật hiện hành. 
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CHƯƠNG 7. GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG, 

TỔ CHỨC LẠI, GI I TH  VÀ PHÁ S N CÔNG TY 

Đ    61. G a hạn thờ  hạn hoạt động 

61.1 Hội đồng q  n trị triệ  tập họp Đại hội đồng cổ đông  t nhất   y (07) tháng trước  hi  ết 

thúc thời hạn hoạt động của Công ty đ  thông q a  i   q yết v  việc gia hạn hoạt động 

của Công ty theo đ  nghị của Hội đồng q  n trị. 

61.2 Thời hạn hoạt động của Công ty sẽ được gia hạn thêm  hi có từ sá  mươi lăm phần trăm 

(65%) trở lên trên tổng s  phiế   ầ  của các cổ đông có q y n  i   q yết có mặt trực tiếp 

hoặc thông q a đại diện được ủy q y n có mặt tại c ộc họp Đại hội đồng cổ đông/Hội 

đồng thành viên thông q a. 

Đ    62. Tổ chức lạ  Công ty 

62.1 Công ty thực hiện hợp nhất, sáp nhập, ch y n đổi sa   hi được sự chấp th ận của UBC . 

62.2 Trình tự, thủ tục hợp nhất, sáp nhập, ch y n đổi thực hiện theo q y định của L ật Doanh 

nghiệp, L ật chứng  hoán và pháp l ật liên q an. 

Đ    63. G ả  thể 

63.1 Công ty gi i th  hoặc chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sa : 

63.1.1 Hết thời hạn hoạt động ghi trong Đi   lệ này nhưng  hông xin gia hạn hoặc xin gia hạn 

nhưng  hông được cơ q an Nhà nước có th m q y n chấp th ận; 

63.1.2 Đại hội đồng cổ đông q yết định gi i th  Công ty trước thời hạn. Trường hợp Công ty gi i 

th  trước thời hạn hoạt động ph i được UBC  chấp th ận; 

63.1.3 Công ty  hông còn đủ s  lượng cổ đông t i thi   trong thời hạn sá  (06) tháng liên tục 

theo q y định của L ật Doanh nghiệp; 

63.1.4 UBC  th  hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc  ị Tòa án t yên    gi i th . 

63.2 Công ty chỉ được gi i th   hi   o đ m thanh toán hết các  ho n nợ và nghĩa vụ tài s n 

 hác. Trường hợp mất  h  năng thanh toán, Công ty ph i thực hiện gi i th  theo q y định 

của L ật phá s n và các văn   n hướng dẫn thi hành. 

63.3 Hội đồng q  n trị thành lập Ban thanh lý đ  gi i q yết s  tài s n của Công ty tại thời đi m 

gi i th . Mọi vấn đ  phát sinh trong q á trình gi i th  do Ban thanh lý gi i q yết và chị  

trách nhiệm v  các q yết định của mình trước Hội đồng q  n trị và pháp l ật. 

Đ    64. Phá sản 

Việc phá s n Công ty được thực hiện theo q y định của pháp l ật v  phá s n đ i với các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài ch nh, ngân hàng. 

CHƯƠNG 8. TH  THỨC S A ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

Đ    65. Bổ s ng và Sửa đổ  Đ    lệ 

65.1 Việc sửa đổi,  ổ s ng Đi   lệ này ph i được Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét q yết 

định. 

65.2 Trong trường hợp có những q y định của pháp l ật có liên q an đến hoạt động của Công 

ty chưa được đ  cập hoặc có những q y định mới của pháp l ật  hác với những đi   
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 ho n trong   n Đi   lệ này thì những q y định của pháp l ật đó đương nhiên được áp 

dụng và đi   chỉnh hoạt động của Công ty. 

CHƯƠNG 9. HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ 

Đ    66. Ngày h ệ  l c 

66.1 B n đi   lệ này gồm 9 Chương, 66 Đi  , được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

chứng  hoán SHB nhất tr  thông q a ngày 25 tháng 4 năm 2013 tại  hiên họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2013 và cùng chấp th ận hiệ  lực toàn văn của Đi   lệ. 

66.2 Đi   lệ này được lập thành 10   n, có giá trị như nha . 

66.3 Đi   lệ này là d y nhất và ch nh thức của Công ty. 

66.4 Các   n sao hoặc tr ch lục Đi   lệ Công ty ph i có chữ  ý của Chủ tịch Hội đồng q  n trị 

hoặc  t nhất một phần hai (1/2) tổng s  thành Hội đồng q  n trị mới có giá trị. 

66.5 Đi   lệ này có hiệ  lực    từ ngày 25 tháng 4 năm 2013. 

66.6 Đi   lệ này được  ý  ởi Người đại diện theo pháp l ật của Công ty vào ngày được Đại hội 

đồng Cổ đông thông q a. 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

TỔNG GIÁM Đ C 
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