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NGHJ QUYET
 
f)~I HQI f)ONG CO f)ONG THu'CrNG NIEN NAM 2013 

CONG TV CO PHAN KIEN HUNG 

55: Oi/2013/NQ:'DHDCD 
._ .....;..-.-__.-l ...---------~~---_ ___, . Ngay: 02/02/2013 

- Can cLt Lu~t Doanh nghi~p da du'<;1c Quoc hQi khoa XI nucc CHXHCN Vi~t Nam 

thong qua ngay 29 thanq 11 narn 2005. 

- Can cu' vao Dieu I~ to chirc va heat dQng cua Cong tv Co phan Kien Hung da du'<;1c 

D9i HQi dong co dong thong qua vao ngay 06 thanq 04 narn 2010. 

- Can cLt vao Bien ban cUQc hop D9i HQi dong Co dong thu'ong nien so 01/2013/ BB

DHDCD cua Cong tv Co phan Kien Hung ngay 02 thang 02 nam 2013. 

D9i hQi co dong thu'ong nten Cong tv Co phan Kien Hung du'<;1c tien hanh luc 14 gio 00 

phut ngay 02/02/2013, tal Sanh Hoa Lan - Lau 5 Khach 59n - Nha hang Hoa Giang (Lo A9 

3-7 Co Bac, Khu Ian bien, Phu'ong Vfnh sao, Thanh pho Rach Gia, Tinh Kien Giang) tren co 

so nhu sau: 

- Tong so co phan pho thong dang luu hanh la: 5.602.000 (nam trleu sau tram le hai 

nqan) co phan do 107 (mQt tram le bay) co dong so hliu; 

- So co dong tham du' d9i hQi ngay 02/02/2013 la 44 (bon mu'di bon) ngu'oi, la chu 

so hiJu va d9i di~n lIY quven hop phap cho 5.028.699 (nam trieu hai rrurcl tam 

nqan sau tram chin mu'di chin) co phan, chiern tV I~ 89,77% tren tong so co pha n 

co quyen bieu quyet, 

IV 

QUYET NGHJ 

f)i'eu 1: Thong qua Bao cao cua Ban Tong Giam doc Cong tv ve ket qua san xuat 

kinh doanh nam 2012 va Ke hoach san xuat kinh doanh nam 2013 

D9i hQi nhat trf thong qua Bao cao cua Ban Tong Giam doc Cong tv, trong do: 

1. Ket qua san xuat kinh doanh nam 2012: 

(Voi tV I~ bieu quyet la 99,96%) 
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2. Ke'hO€1ch san xuat kinh doanh nam 2013 vO'i cec chi tieu caban: 

Chi tieu 

., 

Doanh thu thuan ..'" .. ,,, 

L9'i nhuan gQP 

'..... "'" " , 

Tong 19'i nhuan ke toan truce thue 
, " 

L9'i nhuan sau thue thu nh~p doanh nghi~p 

Lai co ban tren ~6 phieu (dong/cp) 
,: >". ~ ":. _;:-:'"~ .... , ~ J 

Ty I~ LNST/DT thuan 

(Voi tV I~ bieu quvet la 99,9 1%) 

Keho~eh 

nam 2012 
..- ,.. ,~ 

. " . 

' ''',. 330.000 

35.000 

, 
14.500 

14.000 

2.499 

4,24% 

£JVT: meo clong 

Thlje hi{!n 

narn 2012 
% 

I·," 343.903 

43.680 

19.485 
I'· 

17.900 

'. ,l.. 3.195 

Hi{!u qua 

.., 
.. + 4,21% 

+24,80% 

+ 34,38% 

+ 27,86% 

+ 27,85%
I .--:~ 

100 3 
\ ...----

+ 27,85%5,20% 
CONe: 

.'
CO p~ 

' .lEN 1
,'>-
~ 

f)i'eu 2: Thong qua Bao cao cua HQi oong quan tr] ve hoat dQng cua Hf)QT tro ng~ 
nam 2012 va phu'dng hu'ang hoat dQng nam 2013, dlj kien ke hoach eho nam 

2014 va 2015. 

Dal hQi nh§'t t rf thong qua Sao cao cua HQi dong quan trl ve heat dQng cua HDQT trong 

nam 2012, t rong d6 : 

1. Cac chi tieu caban cua kef qua hO€1t t1pngkinh doanh nam 2012: 

£JVT: trieu clong 

Chi tieu Nam 2012 Tang giam so vai 

KH nam 2012 

Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap dlch vu 343.903,07 + 4,21% 
, '. 

L9'i nhuan sau thue thu nhap doanh nghi~p 17.900,44 +27,86% 
...., 

Uii co ban tren co phieu (EPS) (dong/co phan) 3.195 +27,85% 

Co nrc (65% EPS) 19% - 5% 

(Voi tV I~ bieu quyet la 99,96%) 
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2. Phan phoi I(linhu~n nam 2012:
 

Tinh hinh tiurc te' vi~c chi tra co'tuc nam 2012:
 

- Tarn ung co tire: 

- Hinh thuc: chia tien mat, 

- Ty I~: 19% rnenh gia. 

- Thai diem: tir ngay 28/12/2012. 

HDQT trlnh Dal h9i thong nha't la'y 19% la rrurc co nrc du'qc chia trong narn 2012. 

Ty I~ trfch I~p cae qui: 

£)VT: trteu dong 

Khoim muc Ty I~ (%) ce so Satren 
, ~ . !, 

., .. " . 

Quy 'k h~ n thu'qng phuc Iqi 12 LNST 2.148 
.' , . ','" 

Quy du' phonq tai chfnh 2 LNST 358 
," . ., .. 

Quy cho hoat d9n9 
. 

Ban quan 2 LNST,. .J" 

35Rcua ','" 

I 

Iy dieu hanh Coqg ty .s ..j 
',; ,'" 

',>,'" 

Quy du trO' bo sung von dieu I~ 2 LNST 358 

Quydau tu' phat trien 
" 

.. .. 
con I ~ i sau khi LNST h" " 

,'.~ 3.974 
< 

'. ' 

.phan phoi ,. ~ " . 

'~ : , . ' ~. 

Tong 7.196 

~ 

TY , ~
 
. ' 
A ~J 

UNG I 
I 

/ / e: 

~/<.'" .rp 

(Voi tV I~ bieu quyet la 99,96%) 

3. ThiJ lao cua HDQT va BKS: 

£)VT: 1.000 d/thang 

SIT Chuc vI} Thulao 

1 
, ,. 

. ' 

Chu tlch HDQT 
....'.. 

e 

j" 

., 

6.000 

2 Ph6 Chu tlch HDQT 5.000 
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3 .Thanhvien HDQT . 3:000 
.' 

4 Tnronq Ban Kiem scat 3.000 

5 
'''. " " . k .. ' .. ;,.., ." .:... 

Thanh vlen Ban Kiem soat (khong kiern nhlem) 
.'.""'" ,'" .•,". .... "",." .>. -"'. >, 

2:000 

6 Thanh vlen Ban Kiem soat (c6 klern nhiern) 1.000 

(Voi tV I~ bieu quyet la 99,94%) 

4. Cac hO{Jtopng t'lau tll'trong nam 2012: 

./	 Dl/ an Khu dan cu' thu'dng mal Hong Phat phu'ang Vi'nh L<;1i, thuQc Thanh pho 

RC;lCh Gia, tinh Kien Giang dang du'<;1c Cong ty Hong Phat thuc hi~n den giai 

doan giai dean chusn bi I~p phu'dng an den bu giai toa. \. 

./	 Cum Cong nghi~p 32 Ha tal xa Linh Huynh, Huy~n Han Dat, hlen da thuc hien .~\\ 
,	 i 

den bucc c6 quy hoach chi tiet 1/500.	 ' 

./	 Cong ty con - Cong ty Co phan Bien Xanh (BSC), hien nay da di vao v~n hanh ;/ 

thu' va da cho ra san pham, du' kien se chfnh thirc di vao hoat dQng nam 

2013. 

./	 Theo djnh hu'ong dau nr mot, da tim kiem du'<;1c doi tac tlern nang la Neptune 

S.A.S, CQng hoa Phap va kY ket H<;1p dong lien doanh thanh I~p Cong ty TNHH 

thuy san Aoki chuyen san xuat Surimi va thuv san. 

(Voi tV I~ bieu quyet la 99,95%) 

5.	 Ke'hO{Jch nam 2013, 2014 va 2015 : 

Dal hQi nhat trf thong qua ke hoach l<;1i nhuan va co tire narn 2013, du' kien ke hoach cho 

narn 2014 va 2015, bao gam: 
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£) VT: tri?u dong 

Chi tieu 2012 2013 2014 2015 

,', ThlJ'c 

hi~n ·. 

; ,'. 

Von dieu I~ 56.020 

Doanh thu 343:903 

thuan > • 

Lqi nhu~n 17.900 

sau thue 

'. 
..

EPS 3.195 

(dongjcp) 

" 

Ke, Tang! Ke Tang! Ke Tang! 
'... 

hoach .. 
tJo~ch gi.am hoach giamglam 

" . 
COlo) COlo) COlo) KH 
KH KH nam.'.. 

nam tru'acnam 

tru'ac 
. ~ 

tru'ac 
." ;,~ 

~; i
56.020 - 56.020 - 56.020 

\ \ 
495.000 50% 520.000 5% 530.000 

<~. 

l% ~ 

I ".).~. , .' ; 
" .' 

, 

16.000 14% 20.000 25% 25.000 25,00% 

2.800 12% · · 3.500 25% 4.400 25,00% 
" 

., . . 
~. 

Co urc 19% 15-20% 20-25% 20 -25% 

~: --,/\1 GO : p-
CON( 
CO" p 

LEN I 

~ 
~ 

(Voi tV I~ bieu quyet la 99,91%) 

6. Ke'hO€1ch phan phoi /!li nhu~n nam 2013: 

Ke'hO€1ch chia co'tuc nam 2013: hinh thirc chia tien m~t, tV I~ chia : du kien 65% thu 

nhap tren m6i co phan (EPS). 

Ke'hO€1ch trich /~p esc quy: 

Khoan rnuc Ty I~ COlo) Coso 
" 

Quy khen thu'ong phuc Iqi 12"": 15% Lqi nh4~n sau thue 

Quy dtr phong tai chlnh 2 Lqi nhuan sau thue 

Quy du' t~Ci' bOsung von dieu I~ 
,¥>;'.. "'~) 

:./ 

2 Lqi nhuan sau thue 

Quy cho hoat dl)ng cua Ban quan Iy 2 Lqi nhuan sau thue 
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dieu hanh Cong ty 

QU'!'dau 'tir phat'tril~n <>.- ' < ..... con . '«;Ii sau.. khi da , 
'., '.' . , 

... 

-,," ~ 

" 

phan phoi IQi nhuan .. 
cho cac khoan rnuc I , '. 0'1 
khac I . ' .• .q 

">< I 

-: " 

.' . 

.' 

'.' 

(VOi t:Y I~ bieu quyet la 99/88%) 

7. Ho~t dpng aau tu'nam 2013: 'TY \ 
.' 

../ G6p von vao Cong ty TNHH thuy san Aoki, lien doanh voi doi tac Neptune : t ~G 
S.A.S, CQng hoa Phap, /~ 

../'<v~ 

../ Tiep tuc thuc hi~n du' an dau tu' tat cac cong ty thanh vlen - Cong ty co ;~Y 
phan Bien Xanh Kien Giang (BSC) va Cong ty Co phan dau tu' Hong Phat 

(HPC) tren cd so kiem soat ch~t che hi~u qua cua du' an dau tu'. 

../ Nghien cuu tien kha thi mQt so du' an ngoai cac du' an tren nharn da danq 

h6a nqanh nghe voi muc tleu phat trien cong ty mQt each on dlnh va ben 

yang. 

(VOi t:Y I~ bieu quyet la 99/80%) 

8. Ke'ho~ch nguon tai chinh cho aau ta'trong nam 2013 : 

D«;Ii hQi thong nhat cho phep thong qua phu'dng an du' kien se phat hanh 30 t:Y tra l phleu 

thai han 3 narn, muc dich bo sung nguon tai chfnh cho dau nr, 

(VOi t:Y I~ bieu quyet la 99/94%) 

9. Ke'ho~ch thiJ lao nam 2013 cho HBQT va BKS: 

fJVT: 1.000 d/ thang 

STT Chuc vI} Thulao 
. 

. ... 
1 Chu tlch HDQf' ,"' 6.000 

<. 
' ' 

" 

2 Ph6 Chu ttch HDQT 5.000 

,( rhanh vien HDQT 
<,' 

3 , .", , 
, 3.000 

~, <,t': " . 
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4 Tnrcnq Ban Kh~m scat 3.000 
···c·'·'" ,,', .,:, , '; ' :" '" '; ' ...v-, , , .. . ..,." 

5 Thanh vlen Ban Kiem soat (khonq kiem nhlern) 2.000 
, \ 

6 Thanh vlen Ban Kiem scat (e6 klern nhlern) 1.000 +<:> /' 

'------'--------------------1. --111 Qj/c
;:( c 
\:t- \KI'.(l \~' 

(Voi tV I~ bieu quyet la 99 94%) \ ~~~ 
' ~ 

f)mu 3: Thong qua Bao cao cua Ban Kiem soat ve tinh hinh hoat dQng, tai chinh 
nam 2012 va ke hoach narn 2013 

Dal hQi nha't trf thong qua Bao cao ella Ban Kiem scat ve tinh hinh hoat dQng, tal chfnh-. 
\ 

narn 2012 va ke hoach narn 2013. 

rf "
-,:/

,V

(Voi tV I~ bieu quyet la 99,96%) 

f)ieu 4: Thong qua to trinh so 01/TTr-f)Hf)Cf)2013 ngay 02/02/2013 cua HQi 

dOng quan tr] Cong tv (dinh kern to trinh) 

Dal hQi da nha't thong qua To trinh so 01/TTr-f)Hf)Cf)2013 ngay 02/02/2013 ve cac 

van de da de cap trong aao cao ella Ban Tong Giam doc va HQi dong quan tr] nhu' sau: 

- Ket qua heat dQng kinh doanh narn 2012; 

- Phan phoi Iqi nhuan narn 2012; 

- Thu lao ella HDQT va BKS narn 2012; 

- Ke hoach san xuat kinh doanh nam 2013; 

- Ke hoach Iqi nhuan va co nrc narn 2013, dl/ kien eho narn 2014 va 2015; 

Uy quyen cho HfJQT dl/(J'c dieu chinh ke hoedt phil h(J'p vcJi tinh hinh ttur: te host 

df)ng san xuat kinh doanh, esc yeu tokinh teco lien quan va nang It/c nf)i t{Ji aia 

Cong ty. 

- Ke hoach phan phoi Iqi nhuan narn 2013; 

Uy quyen cho HfJQT quy€t djnh cach thtlc va thili diem chi tra cdttrc cva nam 2013 

theo tY I? chia va hinh ttuic da trinh fJ{Ji hf)i trong Til trinh so01/TTr-fJHfJCfJ2013. 

- Hoat dQng dau tu'trong narn 2013; 

- Thong qua phu'dng an du' kien phat hanh 30 tV tral phieu - thai han 3 nam, rnuc 

dlch bo sung nguon tai chinh eho dau tir, 
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- Ke hoach thu lao eho HDQT, BKS narn 2013; 

f>i'eu 5: Thong qua Bao cao tai ehinh kiem toan Cong tv nam 2012. ~ 
·Ci0 3 3~" 

D9i h9i nha't trf thong qua to trinh so 02/TTr-DHDCD2013 ngay 02/02/2013 ve ~~~ 
cao tai ehfnh kiem toan nam 2012 do Cong ty TNHH Djeh Vl,J tu'van tai ehfnh ke toan~yi~ ~~ 
kiem toan phfa nam (AASCS) thuc hi~n. L~ N HUNC 

---A, f..\ 
~;? 

(Voi tY I~ bieu quyet la 99,96%) 

f>i'eu 6: Thong qua f>i'eu I~ mai eho Cong tv Co phan Kien Hung theo mau ban 

hanh kern Thong tu' 121/2012/TT-BTC ngay 26/07/2012 cua BQ Tai Chinh. 

D9i h9i nhat trf thong qua to trinh so 03/TTr-DHDCD2013 ngay 02/02/2013 ve Dieu 

I~ moi eho Cong ty Co phan Kien Hung, theo m~u ban hanh kern Thong tu' 121/2012[TT

BTC ngay 26/07/2012 cua B9 Tai Chfnh. 

(Voi tY I~ bieu quyet la 99,95%) 

f>i'eu 7: Thong qua Cong tv kiem toan lila chon de thl/e hi~n eong tac kiem toan 

tai ehinh eong tv nam 2013. 

D9i h9i nhat t rf thong qua to t rinh so 04/TTr-DHDCD2013 ngay 02/02/2013 ve viec 

II/a chon eong ty kiem toan, thea do II/a chon Cong ty TNHH Dlch Vl,J tir van tal ehfnh ke 

toan va kiem toan phfa nam (AASCS) la ddn vi kiem toan eho narn tai ehfnh 2013. 

(Voi tY I~ bieu quyet la 99,95%) 

f>mu 8: Thong qua vi~e Chu tich Hf>QT kiem Tong Giam doc. 

D9i h9i nhat trf thong qua to trinh so 05/TTr-DHDCD2013 ngay 02/02/2013 ve vlec 

Chu t lch HDQT kiern Tong Giam doc, thea do thong nhat Ong Tran Quoe DOng - Chu tich 

HDQT se tiep tuc klem nghi~m chuc vu Tong Glarn doc. 

Uy quyen eho Ou) tjeh H9i dong quan trj kiem n3'ng Giam doc tnu: hi?n nghj quyet 

£JH£JC£J nam 2013, du'(fe ky ket cech(fp dong giao djeh mua, ban, va,V, eho va,V, LIe, bso 

lanh ngan himg, thue, eho thue tai san, va cechap dong khae co gia trj du'6'i 70% t(3'ng 

gia trj ts! san cus Cong ty va cec chi nhanh ais Cong ty dl/(fe ghi trong bsa ceo tai ehfnh 

da du'(fe kiem toen gan nhat. £Ju'(fe Stf dljng teen b9 tai san thuge quyen qusn Iy, Stf dljng 

va sO' hClu cue Cong ty de' bao dam eho toen b9 tien va,V, LjC va bao lanh ngan hang eho 

cec h(fp dong tai ehfnh cue Cong ty. 
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CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 
 
 
 

STT Nội dung Thời gian 
dự kiến 

 Đón khách: 

Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết. 

13h30 

I Nghi thức 14h00 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời 14h00 

2. Thông qua chương trình nghị sự 14h05 

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội. 14h10 

4. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách đề cử: 

- Ban Thư ký 

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 

- Ban Kiểm phiếu 

Biểu quyết thông qua 

14h15 

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết qua kiểm tra tư cách cổ 

đông 

14h25 

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội  14h30 

II Nội dung 14h35 

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh 

doanh năm 2012 và trình Đại hội kế hoạch năm 2013. 

14h35 

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 

2012 và phương hướng hoạt động năm 2013, dự kiến kế hoạch cho 

năm 2014 và 2015. 

14h50 
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3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 

2012 và kế hoạch năm 2013. 

15h10 

4. Thông qua tờ trình : 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch 

hoạt động năm 2013. 

2. Báo cáo tài chính năm 2012. 

3. Điều lệ mới theo mẫu ban hành kèm Thông tư 121/2012/TT-

BTC ngày 26/07/2012. 

4. Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công 

ty năm 2013. 

5. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. 

15h25 

5. HĐQT giải đáp ý kiến của cổ đông. 15h45 

6. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết của các cổ đông về các 

vấn đề đã thảo luận trong Đại hội 

16h10 

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 16h20 

III Kết thúc 16h30 

 Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐQT  16h30 

 Kết thúc Đại hội  16h35 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC 
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Kiên Hùng 

 

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng. 

Căn cứ vào Thông báo số 01/2013/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên 

Hùng về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội Quy chế làm việc tại Đại 

hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau: 

Điều 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

Nguyên tắc:  

Tất cả các vấn đề đã nêu trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua 

bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của tất cả 

các cổ đông có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết tại bộ phận 

đăng ký khi làm thủ tục xác minh cổ đông. Trên Thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông, số cổ 

phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của 

Công ty Cổ phần Kiên Hùng. 

Ngoài ra, các cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó liệt kê các vấn đề thuộc 

nội dung chính của Đại hội và nằm trong Chương trình nghị sự. 

Cách biểu quyết:  

Theo yêu cầu và hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, cổ đông biểu quyết (tán thành, không 

tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.  

Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết xem như không có ý kiến. 

Cổ đông đi ra ngoài trong khi biểu quyết xem như đồng ý với nội dung biểu quyết. 

Đối với các vấn đề thuộc nội dung chính của Đại hội và nằm trong Chương trình nghị sự, 

ngoài việc giơ Thẻ biểu quyết, cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” hoặc “Không tán 

thành” hoặc “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đính kèm tương ứng với vấn đề biểu 

quyết. Phiếu này sẽ được Ban Kiểm phiếu thu lại sau khi vấn đề cuối cùng trong chương 

trình đã được biểu quyết xong. 

Thể lệ biểu quyết:  

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết. 
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Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2012 của Công ty Cổ phần Kiên 

Hùng được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền 

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

nhất trí thông qua. 

Điều 2: Phát biểu ý kiến tại Đại hội 

Sau khi tiến hành xong các báo cáo và kế hoạch được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội 

chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo cách 

thức như sau: Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến 

các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông.  

Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ, hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, 

hoặc không trả lời kịp trong Đại hội do thời gian có hạn, Quý cổ đông ghi lại trên giấy và 

chuyển cho Ban Thư ký tập hợp. Các câu hỏi này sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông 

tin trên website của Công ty Cổ phần Kiên Hùng sau khi Đại hội kết thúc. 

Điều 3: Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội 

Đoàn Chủ tịch gồm ba (03) người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa, có 

trách nhiệm: 

Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông 

qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa 

số. 

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung 

chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan. 

Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội. 

Điều 4: Trách nhiệm của Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm 
phiếu 

Ban Thư ký gồm hai (02) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông 

thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về việc ghi 

chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được 

các cổ đông thông qua; tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông; soạn thảo biên bản 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội. 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm ba (03) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và Đại hội 

đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và 

tư cách của cổ đông dự họp, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước Đại 

hội. 
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 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 

 

 

I. NĂM 2012 – TỔNG QUAN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CƠ BẢN ĐẾN 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 

1. Tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới : 

1.1. Tình hình trong nước : 

Lạm phát năm 2011 lên đến 18,58% đã ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, đến các doanh 

nghiệp trong nước và người dân. Với sự cố gắng của Chính phủ và toàn xã hội, chỉ số lạm 

phát năm 2012 được kiềm chế ở mức 6,81%. Đây là một thành công của Chính phủ và đã 

đưa nền kinh tế trở về “trạng thái cân bằng” hơn.  

Tuy nhiên do mục tiêu kiềm chế lạm phát và một phần do khả năng hấp thụ vốn của 

doanh nghiệp còn thấp nên tăng trưởng tín dụng năm 2012 chỉ vào khoảng 7% nên đã 

làm cho các doanh nghiệp khá “chật vật”, thêm vào đó lãi suất thực tế vẫn cao nên tính 

cạnh tranh của các sản phẩm trong nước vẫn là một hạn chế lớn. Tăng trưởng kinh tế cả 

nước năm 2012 chỉ đạt 5,03% thấp hơn so với mục tiêu đặt ra từ 6 - 6,5% đã chứng minh 

thực tế trên. 

Ngành thuỷ sản cũng chỉ đạt khoảng 6,09 tỷ USD, thấp hơn 6,5 tỷ đặt ra đầu năm 2012. 

Những nguyên nhân chính khiến ngành thuỷ sản không đạt kế hoạch chủ yếu vẫn do 

nguồn cung nguyên liệu đầu vào thiếu và không ổn định, chi phí sản xuất tăng và thị 

trường xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn. 

Năm 2012 cũng là năm có nhiều thay đổi đối với quy định, thủ tục liên quan đến xuất 

nhập khẩu, các quy định về kiểm soát chất lượng hàng hóa, từ đó đã ảnh hưởng trực tiếp 

đến hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là kinh doanh xuất khẩu thủy 

sản. 

1.2. Tình hình thế giới :   

Có thể nói có 3 khu vực kinh tế chính ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt nam, bao gồm: 

Trung Quốc – Hoa Kỳ và Châu Âu. 

Trung Quốc là thị trường lớn của Việt Nam nhưng năm 2012 có sự tăng trưởng thấp nhất 

trong nhiều năm trở lại đây và đã ảnh hưởng đáng kể đến Việt Nam. 
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Hoa Kỳ đã hết suy thoái, bước sang thời kỳ tăng trưởng chậm nên phần nào đã ảnh 

hưởng tích cực đến nền kinh tế nước ta. 

Khu vực kinh tế Châu Âu vẫn tiếp tục suy thoái và có thể kể kéo dài sang năm 2013, chính 

sách thắt lưng buộc bụng của nhiều quốc gia đã làm tổng cầu Châu Âu giảm và nền kinh 

tế bị suy thoái kép. Điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến đầu ra của các doanh nghiệp Việt 

Nam, trong đó thuỷ sản bị ảnh hưởng rất lớn – đặc biệt là công nghiệp sản xuất cá Tra và 

Tôm. 

Cùng với Hoa Kỳ và Châu Âu, Nhật Bản cũng là 1 trong 3 thị trường thuỷ sản lớn nhất của 

Việt Nam, đặc biệt là Tôm và Nhuyễn thể. Tuy nhiên nền kinh tế Nhật bị suy thoái nên 

nhu cầu thuỷ sản giảm và thay đổi đáng kể. 

Trong khi sức cầu đang giảm thì áp lực cạnh tranh lại ngày càng tăng trên thị trường quốc 

tế. Bên cạnh đó là xu hướng tăng cường các rào cản phi thuế quan từ các nước nhập 

khẩu thủy sản, ví dụ rào cản Ethoxyquin tại Nhật Bản đối với mặt hàng Tôm, viễn cảnh 

chính phủ Hoa Kỳ có thể đánh thuế Tôm nhập khẩu của Việt Nam,… 

Đối với mặt hàng bột cá và nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi năm 2012 có nhiều biến 

động. Tuy nhiên do sản lượng tại Peru, quốc gia xuất khẩu bột cá lớn nhất thế giới không 

đạt nhưng mong đợi nên giá bột cá diễn biến tăng so với năm 2011.  

Năng suất bắp tại Mỹ tăng và giá một số nguyên liệu khác tại Nam Mỹ và Ấn Độ để chế 

biến thức ăn chăn nuôi có dấu hiệu giảm từ giữa năm 2012. Ngoài ra các mặt hàng 

nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng đã quá cao trong thời gian qua nên đã có 

dấu hiệu giảm - làm giảm áp lực lên việc tăng giá thức ăn, kích thích ngành sản xuất thức 

ăn tăng trưởng trở lại vào giai đoạn cuối năm. 

2. Những tác động từ tình hình chung đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty : 

2.1. Về thuận lợi : 

• Khách hàng có nhiều niềm tin chính sách và sản phẩm Công ty nên lượng đặt 

hàng trong năm 2012 vẫn cao và ổn định. 

• Do thay đổi khí hậu, một số nước giảm sản lượng khai thác, giảm nguồn cung 

và không đủ cầu nên đã tác động tích cực đối với việc tiêu thụ sản phẩm Công 

ty. 

• Vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tốt, tài chính lành mạnh và 

đoàn kết nội bộ tốt. 
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• Các nhà máy và đơn vị trực thuộc tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn vệ 

sinh thực phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm. 

2.2. Về khó khăn : 

• Chi phí đầu vào vẫn tăng, đặc biệt là chi phí nguyên liệu. Chi phí nhân công và 

chi phí khác đều tăng. 

• Lãi suất ngân hàng xu hướng giảm nhưng vẫn cao nên chi phí tài chính vẫn ở 

mức cao. 

• Việc thay đổi các quy định thủ tục cũng góp phần làm tăng thêm chi phí của 

doanh nghiệp. 

• Tăng rào cản kỹ thuật và thương mại do các nước muốn tăng cường bảo hộ 

thị trường nội địa.  

• Kinh tế khó khăn và nhu cầu giảm làm cho giá sản phẩm có phần sụt giảm. 

• Khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực đáp ứng cho sản xuất. 

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 : 

1. Việc thực hiện các giải pháp nhằm đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt 
ra cho năm 2012 : 

Trong bối cảnh một năm nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp, để đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã 

thực hiện các biện pháp sau : 

• Tăng sản lượng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm bột cá thông qua hệ thống 

các nhà máy sản xuất bột cá của Công ty và Công ty con, mở rộng thị trường 

xuất khẩu. 

• Tìm kiếm nguồn nguyên liệu nhập khẩu và sản xuất từ nguyên liệu mới có 

tiềm năng. 

• Tìm kiếm đối tác mới, mở rộng đầu tư sang các phân khúc mới có tiềm năng 

trong thị trường sản phẩm Thủy sản và Bột cá. 

• Hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ thông qua việc áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9001:2008 đã được chứng nhận vào tháng 05/2012. 

• Đảm bảo đủ vốn, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. 
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Thông qua các nhóm biện pháp trên, kế hoạch năm 2012 đã đạt được các kết quả cơ bản 

như sau : 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 : 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 
năm 2012 

Thực hiện 
năm 2012 

Hiệu quả 

Doanh thu thuần 330.000 343.903 + 4,21%

Lợi nhuận gộp 35.000 43.680 +24,80%

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  14.500 19.485 + 34,38%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 14.000 17.900 + 27,86%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) 2.499 3.195 + 27,85%

Tỷ lệ LNST /DT thuần 4,24% 5,20% + 27,85%

 

Trên cơ sở dự báo những khó khăn của năm 2012, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã xây 

dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 trên nguyên tắc thận trọng, đồng thời đưa 

ra những biện pháp khả thi, tăng cường kiểm soát rủi ro trong quản trị - điều hành sản 

xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đề ra.  

Kết quả lợi nhuận năm 2012 tăng so với kế hoạch trên 26% là nguồn động viên đối với 

Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty. Kết quả này đạt được không chỉ do uy tín 

thương hiệu của Công ty mà còn do chất lượng sản phẩm ổn định và dịch vụ tốt trong 

kinh doanh. Ngoài ra Công ty đã thường xuyên bám sát tình hình giá cả và xu hướng biến 

động giá – cung – cầu trên thế giới để có những quyết định quan trọng vào những thời 

điểm quan trọng.  

Tuy nhiên đây vẫn chưa là kết quả tương xứng với quy mô và và mong đợi của Công ty do 

trong hoạt động vẫn còn những tồn tại chưa được khắc phục một cách hiệu quả, từ đó đã 

ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động chung. Vì vậy vấn đề này đòi hỏi phải có sự 

cải tiến mạnh mẽ trong quản lý sản xuất của năm 2013 và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ 

công nhân viên trong toàn Công ty. 
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Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức họp các bộ phận để rút kinh nghiệm, triển khai và giao 

kế hoạch cụ thể cho các nhà máy và các phòng nghiệp vụ cho mục đích trên. 

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 : 

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty Cổ phần Kiên 

Hùng do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) 

thực hiện (Phần phụ lục). 

3. Hoạt động đầu tư trong năm 2012 : 

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, 

Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư sau : 

1. Đầu tư vào công ty liên kết là Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Phát hoạt động trong 

lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản. Hiện nay dự án Khu dân cư 

thương mại Hồng Phát phường Vĩnh Lợi, thuộc Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang đang được Công ty Hồng Phát thực hiện đến giai đoạn nghiên cứu chi tiết để 

tiến hành lập dự án đầu tư. 

2. Đầu tư vào công ty con là Công ty Cổ phần Biển Xanh (BSC), hiện nay công ty BSC  

đã đi vào vận hành thử và đã cho ra sản phẩm. 

3. Đã tìm kiếm được đối tác tiềm năng là Neptune S.A.S, Cộng hoà Pháp và ký kết 

Hợp đồng liên doanh thành lập Công ty TNHH thuỷ sản Aoki chuyên sản xuất 

Surimi và thuỷ sản nhằm thực hiện mục tiêu khai thác các phân khúc mới của thị 

trường sản phẩm thủy sản. 

4. Dự án Cụm Công nghiệp 32 ha tại xã Lình Huỳnh, Huyện Hòn Đất, hiện đã thực 

hiện đến bước có quy hoạch chi tiết 1/500.  

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư không chỉ góp phần nâng cao 

hiệu quả sử dụng vốn mà còn góp phần phát triển Công ty theo hướng ổn định và bền 

vững.  

Ban Tổng Giám đốc Công ty có sự phân công kiểm soát hoạt động của các đơn vị trong 

danh mục để có hành động kịp thời nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư. 

III.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 : 

1. Dự báo kinh tế năm 2013 : 

Theo dự báo của các một số chuyên gia và tổ chức, nền kinh tế Trung Quốc dự báo sẽ 

tăng trưởng khoảng 8% - cao hơn năm 2012 khoảng 1%. Nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng 
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khoảng 2,5%. Nền kinh tế Châu Âu có thể suy thoái khoảng dưới 0,5% và nền kinh tế 

Nhật có thể không tăng trưởng. 

Chính sách “thắt lưng buộc bụng” sẽ được nới lỏng, người dân có xu hướng tăng tiêu 

dùng, doanh nghiệp có xu hướng tăng đầu tư, chi phí vốn vẫn ổn định. Nhìn chung nền 

kinh tế thế giới năm 2013 có những điểm sáng hơn so với năm 2012. 

Trong nước, dự báo tình hình sẽ có sự cải thiện so với năm 2012 khi Chính phủ đưa ra các 

giải pháp ổn định vĩ mô và kiềm chế lạm phát và thực hiện Nghị quyết của Quốc hội cho 

năm 2013 là: GDP tăng khoảng 5,5% - Lạm phát khoảng 8% - Xuất khẩu tăng khoảng 

10%. Với các biện pháp và quyết tâm của Chính phủ, năm 2013 được dự báo sẽ có nhiều 

thuận lợi cho doanh nghiệp – đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, dân doanh và xuất 

khẩu. Lạm phát ổn định sẽ giúp ổn định các yếu tố đầu vào và doanh nghiệp kiểm soát tốt 

hơn chi phí giá thành sản phẩm. 

Cùng với dấu hiệu tốt của kinh tế thế giới nên năm 2013 sẽ có những thuận lợi hơn so với 

năm 2012. Tuy nhiên khi đi sâu vào từng ngành nghề và thị trường cụ thể, sự khác biệt 

so với bối cảnh chung sẽ là đáng kể và không loại trừ có thể sẽ có những yếu tố bất ngờ 

xảy ra, cần sự theo dõi sát sao và hành động kịp thời. 

Năm 2013 Công ty tiếp tục đầu tư như kế hoạch để khai thác lợi thế hiện có của Công ty 

với đối tác và thị trường. Tuy nhiên Công ty cũng sẽ từng bước đầu tư vào các dự án dài 

hạn với tiêu chí kiểm soát chặt chẽ yếu tố vốn, chi phí và nhu cầu của thị trường đảm bảo 

an toàn và phát triển bền vững. 

Vì vậy Ban lãnh đạo Công ty sẽ vẫn tiếp tục duy trì kiểm soát rủi ro và bám sát tình hình 

thực tế để có hành động thích hợp cũng như tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh 

nghiệp. 

2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh : 

Trước những dự báo như trên Ban Giám đốc Công ty đặt ra các chỉ tiêu cơ bản cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau : 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2013 

Doanh thu thuần 495.000

Lợi nhuận gộp 40.000

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  18.000
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Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 16.000

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) 2.856

Tỷ lệ LNST /DT thuần 3,27%

 

3. Biện pháp thực hiện : 

Để đạt được mục tiêu đã đề ra và dựa trên định hướng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 

đưa ra các biện pháp thực hiện như sau : 

1. Đối với hai nhà máy Đông lạnh và Bột cá : 

• Áp dụng một cách có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001: 2008. 

• Tập trung cải cách sản xuất, nâng cao sản lượng, năng suất tại Nhà máy Đông 

lạnh. Thực hiện các biện pháp nhằm giảm chi phí, giảm định mức chế biến, 

tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao công tác quản trị tại hai Nhà 

máy và của toàn Công ty. 

• Tìm kiếm và tăng cường nhập khẩu nguyên liệu cho nhà máy đông lạnh đối 

với các sản phẩm có hiệu quả kinh doanh cao. 

• Tăng cường công tác nhân sự và quản trị cho nhà máy Đông lạnh và nhà máy 

Bột cá. 

• Tiếp tục phát triển thị trường và tìm kiếm đối tác mới cho hàng Bột cá. 

• Tăng cường công tác kinh doanh dựa trên năng lực nhân sự, thương hiệu, thị 

trường và hàng hoá của công ty cũng như từ các thành viên. 

2. Giám sát, liên hệ chặt chẽ và hỗ trợ hoạt động của công ty con, công ty liên kết 

nhằm kiểm soát hoạt động - rủi ro và đảm bảo hiệu quả đầu tư. 

3. Hoàn thành các bước tiếp theo với đối tác nước ngoài để xây dựng nhà máy chế 

biến surimi, dự kiến hoàn thành nhà máy năm 2013 và đưa vào vận hành năm 

2014. 

4. Nghiên cứu các dự án mới có ngành nghề thích hợp, phù hợp thị trường – địa bàn 

và định hướng cho sự phát triển bền vững của công ty. 
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Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013, Công 

ty rất mong nhận được sự đóng góp của Quý cổ đông để bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch và 

biện pháp thực hiện trong năm 2013. 

 Kiên Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2013 

 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 

2013, dự kiến kế hoạch năm 2014 và 2015 

 

 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2012: 

Năm 2012 là một năm tương đối khó khăn với các doanh nghiệp khi sức cầu trong nước 

giảm, các chính sách vĩ mô tiếp tục được thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát, tăng trưởng 

kinh tế thấp hơn so với mục tiêu đặt ra từ đầu năm. Tình hình này đã gây tác động trực 

tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó 

vẫn là màu sắc ảm đạm của những nền kinh tế lớn trên thế giới, cùng với xu thế tăng 

hàng rào phi thuế quan để hạn chế hàng nhập khẩu. 

Các ngành kinh doanh xuất khẩu chính của Công ty là ngành thủy sản và sản xuất bột cá 

– nguyên liệu cho thức ăn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Trong bối cảnh kinh tế 

có nhiều khó khăn năm qua cũng đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động, tuy nhiên bên 

cạnh đó Công ty đã nắm bắt được cơ hội và tăng cường sản xuất, mở rộng thị trường cho 

các sản phẩm có sức tiêu thụ tốt nên đã nhận được kết quả khả quan so với kế hoạch đặt 

ra trong Đại hội cổ đông năm 2012. 

Các dự án đề ra trong Đại hội cổ đông năm 2012 được thực hiện đúng tiến độ, các kế 

hoạch đầu tư mới đã có bước hình thành đầu tiên. Kết quả của năm 2012 đã đặt ra thêm 

nhiều yêu cầu mới cho kế hoạch của năm 2013, đòi hỏi sự tập trung và quyết tâm của Hội 

đồng quản trị cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.  

Thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại 

hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch cho năm 2013 cũng như các 

giải pháp nhằm đạt mục tiêu đề ra cho năm tới. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HĐQT 
NĂM 2012 : 

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng hoạt động theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 04/2010.  

1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012: 

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Kiên 

Hùng vào ngày 19/01/2012, các kế hoạch thực hiện trong năm 2012 bao gồm : 
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1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012. 

2. Các hoạt động đầu tư năm 2012. 

3. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012. 

4. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu. 

Tình hình thực hiện các hoạt động được quyết định trong Nghị quyết như sau: 

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012: 

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT ghi nhận kết quả theo các chỉ tiêu cơ 

bản sau : 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Tăng giảm so với 
KH năm 2012 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 343.903,07 + 4,21%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17.900,44 +27,86%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng/cổ phần) 3.195 +27,85%

Cổ tức (65% EPS) 19% - 5%

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2012: 

1.2.1. Chia cổ tức năm 2012: 

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, kế hoạch chia cổ tức năm 2012 

như sau : 

- Hình thức : chia tiền mặt. 

- Tỷ lệ chia : dự kiến 65% thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS), 14% - 20% mệnh 

giá. 

Thực tế ngày 28/12/2012, HĐQT đã họp thống nhất và quyết định chi tạm ứng bằng tiền 

mặt cho cổ dông là 19% trên mệnh giá. 

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của BGĐ cty, kế hoạch thực hiện các dự 

án và kế hoạch góp vốn vào các công ty con, HĐQT trình Đại hội thống nhất lấy 19% là 

mức cổ tức chia trong năm 2012. Khi đó phần Lợi nhuận còn lại sẽ được chuyển vào quỹ 

Đầu tư phát triển để tăng cường cho các kế hoạch nêu trên của Công ty. 



CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG  ĐHCĐ thường niên 2013 
 

 
 

Trang 18 
 

Mức cổ tức 19% trên vốn là chưa cao nhưng trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay và 

lạm phát thấp thì quyết định với mức cổ tức như trên là hài hoà giữa Công ty và các cổ 

đông. 

1.2.2. Tỷ lệ trích lập các quỹ : 

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, tỷ lệ trích lập các quỹ theo luật 

định như sau: 

ĐVT: triệu đồng 

Khoản mục Tỷ lệ (%) Cơ sở 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 Lợi nhuận sau thuế 

Quỹ dự phòng tài chính 2 Lợi nhuận sau thuế 

Quỹ đầu tư phát triển Còn lại Lợi nhuận sau thuế 

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 2 Lợi nhuận sau thuế 

Tổng 100  

 

Căn cứ vào tình hình thực tế và đề nghị của cổ đông, cần thiết lập Quỹ hoạt động cho Ban 

Quản lý Điều hành Công ty. Vì vậy HĐQT trích lập thêm Quỹ hoạt động cho Ban Quản lý 

Điều hành Công ty với tỷ lệ là 2% LNST.  

Do vậy tình hình trích lập các Quỹ năm 2012 là : 

ĐVT: triệu đồng 

Khoản mục Tỷ lệ (%) Cơ sở Số tiền 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 LNST 2.148

Quỹ dự phòng tài chính 2 LNST 358

Quỹ cho hoạt động của Ban quản 

lý điều hành Công ty 

2 LNST 358

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 2 LNST 358
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Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi 

phân phối 

LNST 3.974

Tổng   7.196

 

• Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi trừ cổ tức 10.644 và thù lao cho BKS 

không kiêm nhiệm 60. 

1.3. Các hoạt động đầu tư năm 2012 : 

1.3.1. Các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2012 : 

 Dự án Khu dân cư thương mại Hồng Phát phường Vĩnh Lợi, thuộc Thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang được Công ty Hồng Phát thực hiện đến giai 

đoạn giai đoạn chuẩn bị lập phương án đền bù giải tỏa. Dự kiến sau khi hoàn 

thành công tác này sẽ xúc tiến việc khởi công xây dựng khu dân cư Hồng Phát 

với diện tích 23 ha trong năm 2013. 

 Cụm Công nghiệp 32 Ha tại xã Lình Huỳnh, Huyện Hòn Đất, hiện đã thực hiện 

đến bước có quy hoạch chi tiết 1/500. 

 Công ty con - Công ty Cổ phần Biển Xanh (BSC), hiện nay đã đi vào vận hành 

thử và đã cho ra sản phẩm, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động năm 

2013. 

 Theo định hướng đầu tư mới, đã tìm kiếm được đối tác tiềm năng là Neptune 

S.A.S, Cộng hoà Pháp và ký kết Hợp đồng liên doanh thành lập Công ty TNHH 

thuỷ sản Aoki chuyên sản xuất Surimi và thuỷ sản nhằm thực hiện mục tiêu 

khai thác các phân khúc mới của thị trường sản phẩm thủy sản. 

1.3.2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 : 

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Kiên 

Hùng, thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2012 như sau : 

ĐVT: 1.000 đ/tháng 

STT Chức vụ Thù lao 

1 Chủ tịch HĐQT 6.000 

2 Phó Chủ tịch HĐQT 5.000 
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3 Thành viên HĐQT 3.000 

4 Trưởng Ban Kiểm soát 3.000 

5 Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm) 2.000 

6 Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm) 1.000 

 

1.4. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu: 

Trong những năm qua và năm 2012, thị trường chứng khoán không phát triển và đi 

xuống, dự báo sẽ chưa tăng trưởng mạnh nên rất khó cho các doanh nghiệp thu hút vốn 

từ thị trường chứng khoán trong giai đoạn này – ít nhất là trong năm 2013. Vì vậy HĐQT 

vẫn tiếp tục theo dõi tình hình thị trường trong năm 2013 và sẽ có văn bản xin ý kiến cổ 

đông để quyết định khi thị trường phục hồi ổn định để đạt mục đích kêu gọi vốn cho Công 

ty từ kênh chứng khoán. 

2. Các nghị quyết của HĐQT năm 2012 và tình hình thực hiện : 

Trong năm 2012, HĐQT họp theo thông lệ và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông trong Đại hội thường niên năm 2012 theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh 

và tình hình của từng dự án. 

Kết quả thực hiện là kết quả chung của việc thực hiện Nghị quyết năm 2012. 

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY: 

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của 

Ban điều hành Công ty, bao gồm Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. Theo đó trong năm 

2012, Ban điều hành của Công ty thực hiện việc tổ chức quản lý đúng theo phân cấp 

nhiệm vụ và tuân thủ các quy định của Công ty. Ban điều hành cũng đã thực hiện đầy đủ 

Nghị quyết của HĐQT theo đúng trình tự và thống nhất trong tổ chức thi hành Nghị 

Quyết. Năm 2012, kết quả sản xuất kinh doanh đạt vượt chỉ tiêu đề ra là kết quả của sự 

nỗ lực của Ban điều hành quản lý Công ty. 

Tổng Giám đốc thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và HĐQT quy 

định. Ban Giám đốc công ty, bao gồm Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc hai nhà máy 

thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, chưa xảy ra tình trạng thất thoát hay các trường hợp 

tổn hại lợi ích của Công ty. 

Trong năm qua Ban lãnh đạo Nhà máy Bột cá đã hoàn thành vượt chỉ tiêu Lợi nhuận được 

Ban Tổng Giám đốc đề ra cho năm 2012. 



CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG  ĐHCĐ thường niên 2013 
 

 
 

Trang 21 
 

Các cán bộ quản lý, các Phòng Ban thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành 

nhiệm vụ được giao với năng suất cao. 

Năm 2012, Công ty đã hoàn thiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2008 và đã được chứng nhận vào tháng 05/2012. 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013: 

• Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ 

chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng,  

• Căn cứ vào tình hình thực tế và những dự báo về kinh tế trong tương lai,  

HĐQT kính trình Đại hội thông qua các kế hoạch sau  

1. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2013, dự kiến cho năm 2014 và 2015: 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 

Thực 
hiện 

Kế 
hoạch 

Tăng/ 
giảm 
(%) 
KH 

năm 
trước 

Kế 
hoạch 

Tăng/ 
giảm 
(%) 
KH 

năm 
trước 

Kế 
hoạch 

Tăng/ 
giảm 

(%) KH 
năm 
trước 

Vốn điều lệ 56.020 56.020 - 56.020 - 56.020 -

Doanh thu 

thuần 

343.903 495.000 50% 520.000 5% 530.000 1%

Lợi nhuận 

sau thuế 

17.900 16.000 14% 20.000 25% 25.000 25,00%

EPS 

(đồng/cp) 

3.195 2.800 12% 3.500 25% 4.400 25,00%

Cổ tức  19% 15-20% 20-25%  20 -25%

Đồng thời HĐQT kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình thực tế hoạt 

động sản xuất kinh doanh và các yếu tố kinh tế có liên quan, được điều chỉnh kế hoạch 

trên phù hợp với thực tế và năng lực của Công ty. 
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2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 : 

2.1. Kế hoạch chia cổ tức năm 2013 : 

- Hình thức : chia tiền mặt. 

- Tỷ lệ chia : Dự kiến 65% thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS). 

HĐQT kính trình Đại hội kế hoạch chia cổ tức như trên và trình Đại hội thống nhất ủy 

quyền cho HĐQT quyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ tức của năm 2013. 

2.2. Kế hoạch trích lập các quỹ : 

Kế hoạch trích lập các quỹ theo luật định của năm 2013 như sau : 

 

Khoản mục Tỷ lệ (%) Cơ sở 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 – 15% Lợi nhuận sau thuế 

Quỹ dự phòng tài chính 2 Lợi nhuận sau thuế 

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 2 Lợi nhuận sau thuế 

Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý 

điều hành Công ty 

2 Lợi nhuận sau thuế 

Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi đã phân 

phối lợi nhuận cho các 

khoản mục khác 

 

 

Đồng thời HĐQT kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình thực tế kết quả 

sản xuất kinh doanh được điều chỉnh kế hoạch trên phù hợp với thực tế Công ty. 

3. Hoạt động đầu tư trong năm 2013  

 Thành lập công ty con Công ty TNHH thuỷ sản Aoki, liên doanh với đối tác 

Neptune S.A.S, Cộng hoà Pháp. Đây là nhà máy chuyên chế biến surimi, vốn 

điều lệ là 4 triệu USD, công suất thành phẩm 5.600 tấn/ năm. Nhà máy dự 

kiến hoàn thành trong năm 2013 và bắt đầu vận hành năm 2014. 
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 Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư tại các công ty thành viên – Công ty cổ 

phần Biển Xanh Kiên Giang (BSC) và Công ty Cổ phần đầu tư Hồng Phát 

(HPC) trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ hiệu quả của dự án đầu tư. 

 Nghiên cứu tiền khả thi một số dự án ngoài các dự án trên nhằm đa dạng 

hóa ngành nghề với mục tiêu phát triển công ty một cách ổn định và bền 

vững. 

4. Kế hoạch nguồn tài chính cho đầu tư trong năm 2013 : 

Căn cứ vào kế hoạch đầu tư trong năm 2013 trên cơ sở các dự án đã được Đại hội đồng 

cổ đông phê duyệt trong các kỳ Đại hội, để thực hiện tốt các dự án này đòi hỏi cần có kế 

hoạch cụ thể về nguồn tài chính cho đầu tư. Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT nhận 

thấy:  

1. Trong thời điểm hiện nay, lãi vay ngân hàng đã giảm, dự báo sẽ tiếp tục xu hướng 

giảm và khá ổn định trong trung hạn. 

2. Nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án đã có - có thể sẽ tăng. 

3. Dự án đang nghiên cứu tiền khả thi dự báo sẽ có báo cáo khoảng nửa cuối năm 2013. 

Hiện nay, vốn vay dài hạn tại các tổ chức tín dụng từ tài sản của Công ty đã khá ổn định. 

Việc IPO để kêu gọi vốn qua kênh cổ phiếu chưa có tín hiệu tốt từ thị trường chứng 

khoán.  

Mặc dù các kế hoạch đầu tư như HĐQT báo cáo đã được chuẩn bị đủ nguồn vốn nhưng 

với tình hình lãi suất vay giảm – có xu hướng giảm thêm và tăng trưởng tín dụng thấp 

hiện nay thì việc chuẩn bị phương án kêu gọi vốn từ kênh trái phiếu đã được HĐQT đặt 

ra. Ngoài ra Công ty cũng cần chuẩn bị sẵn các phương án về nguồn vốn để có thể đáp 

ứng ngay cho các dự án đang được nghiên cứu có báo cáo khả thi cao. 

Vì vậy HĐQT xin ý kiến cổ đông thống nhất cho phép thông qua phương án dự kiến sẽ 

phát hành 30 – 40 tỷ trái phiếu với thời hạn 3 – 5 năm. 

Sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ và lựa chọn 

phương án tối ưu cho nguồn vốn trung và dài hạn. 

Sau khi cân nhắc cẩn trọng, HĐQT sẽ có phương án cụ thể ứng với quyết định lựa chọn 

để báo cáo với các cổ đông. 

5. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 :  

HĐQT kính trình Đại hội kế hoạch thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS như sau : 
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ĐVT: 1.000 đ/tháng 

STT Chức vụ Thù lao 

1 Chủ tịch HĐQT 6.000 

2 Phó Chủ tịch HĐQT 5.000 

3 Thành viên HĐQT 3.000 

4 Trưởng Ban Kiểm soát 3.000 

5 Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm) 2.000 

6 Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm) 1.000 

 

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong thời 

gian tới. HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng cảm ơn các ý kiến thảo luận của 

quý cổ đông để hoàn thiện kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2013, giúp HĐQT 

thực hiện tốt chức năng chỉ đạo và giám sát tổ chức thực hiện, mở rộng quy mô Công ty.

  

 Kiên Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2013 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
Về hoạt động của BKS trong năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 

 

 

Kính thưa quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng, 

Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong 

năm 2012 với các nội dung như sau: 

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2012: 

Trong năm 2012 BKS đã tiến hành các hoạt động sau: 

- Kiểm tra, đánh giá việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 

2012 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; 

- Xem xét các báo cáo tài chính từng quý, năm của Công ty, báo cáo kiểm toán và 

danh sách các bút toán điều chỉnh của kiểm toán;  

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty 

trong năm 2012; 

- Xem xét Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị trình Đại 

hội đồng cổ đông. 

- Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Công ty nhằm nắm tình hình thực hiện 

kết quả kinh doanh của Công ty thời gian qua cũng như kế hoạch hoạt động kinh 

doanh của Công ty trong thời gian tới; 

Ngoài ra, trong năm 2012 Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần 

phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BKS NĂM 2012:  

1. Về công tác kế toán và tình hình tài chính của Công ty: 

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác kế toán, thực hiện hạch toán kế 

toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm đảm bảo tính chính xác, trung 

thực, hợp pháp (theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 

20/03/2006). 
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Ban kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty kiểm toán AACS của Hội đồng quản trị 

và Ban điều hành. Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với báo cáo 

kiểm toán của công ty kiểm toán AACS. 

Ban kiểm soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của Hội đồng quản 

trị trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại 

của công ty. 

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty: 

Trong năm 2012, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các 

hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ đúng Luật 

Doanh  nghiệp, Luật Chứng khoán, qui định khác của Nhà nước, Điều lệ và các quy định 

nội bộ của Công ty. 

3. Công tác quản trị, điều hành: 

3.1. Hội đồng quản trị: 

Ban kiểm soát nhận định Hội Đồng Quản trị trong năm qua đã hoàn thành tốt trách nhiệm 

điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý của luật Chứng khoán và luật Doanh nghiệp 

cũng như trong khuôn khổ điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội cổ đông. Ví dụ như: 

- Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông; 

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng 

quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo quy định tối thiểu mỗi quý 

1 lần theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. 

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đúng với chức năng và quyền hạn 

của Hội đồng quản trị và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông và hoàn toàn tuân thủ Luật Chứng khoán, Luật Doanh 

nghiệp cũng như các quy định khác của Nhà nước. 

- Hội đồng quản trị đã quy trình hóa tất cả những hoạt động cần phải có quy trình 

theo quy định của Ủy Ban chứng khoán 

3.2. Ban điều hành 

Ban Kiểm soát đánh giá Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt 

động hàng ngày của Công ty đạt hiệu quả cao và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị. Điều này thể hiện ở một số chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, EPS và cổ 

tức chia cho cổ đông đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
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4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng Giám đốc và cổ đông: 

Nhìn chung năm 2012 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội 

đồng quản trị, Ban điều hành. Tuy nhiên trong năm 2012 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt 

động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.  

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2013: 

- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu tiên của Quý. 

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm trước khi đệ trình Hội đồng 

Quản trị xem xét và phê duyệt. 

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản 

lý Công ty. 

- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm 

toán hàng năm cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc. 

- Kiểm soát tất cả các đơn vị trực thuộc về thực hiện quy chế hoạt động của Công 

ty. 

IV. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: 

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát 

nội bộ của Công ty.  

- Chặt chẽ hóa việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Ban điều hành để phát huy được hết chức năng của Ban kiểm soát nhằm giảm tối 

đa rủi ro cho Công ty và bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông. 

- Ban Kiểm soát sẽ thiết lập kênh liên lạc trực tiếp để tiếp nhận ý kiến đóng góp, 

kiến nghị từ cổ đông, khách hàng, nhân viên công ty. 

- Ban kiểm soát sẽ lên kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát ngẫu nhiên đối với 

các hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như tại các đơn vị trực thuộc 

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông. 

 Kiên Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2013 

 BAN KIỂM SOÁT 
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TỜ TRÌNH 
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động 

năm 2013 

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được 

Đại Hội đồng cổ đông thông qua tháng 04 năm 2010. 

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 

08/2012/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2012. 

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các vấn đề sau: 

 

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012: 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Tăng giảm so với 
KH năm 2012 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 343.903,07 + 4,21%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17.900,44 +27,86%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng/cổ phần) 3.195 +27,85%

Cổ tức (65% EPS) 19% - 5%

 

2. Phân phối lợi nhuận năm 2012: 

2.1. Chia cổ tức năm 2012: 

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, kế hoạch chia cổ tức năm 2012 

như sau: 

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2013
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- Hình thức : chia tiền mặt. 

- Tỷ lệ chia : dự kiến 65% thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS), 14% - 20% mệnh 

giá. 

Tình hình thực tế việc chi trả cổ tức năm 2012:  

- Tạm ứng cổ tức: 

- Hình thức: chia tiền mặt. 

- Tỷ lệ: 19% mệnh giá. 

- Thời điểm: từ ngày 28/12/2012. 

HĐQT trình Đại hội thống nhất lấy 19% là mức cổ tức được chia trong năm 2012. 

2.2. Tỷ lệ trích lập các quỹ: 

Tỷ lệ trích lập quỹ năm 2012: 

ĐVT: triệu đồng 

Khoản mục Tỷ lệ (%) Cơ sở Số tiền 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 LNST 2.148

Quỹ dự phòng tài chính 2 LNST 358

Quỹ cho hoạt động của Ban quản 

lý điều hành Công ty 

2 LNST 358

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 2 LNST 358

Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi 

phân phối 

LNST 3.974

Tổng   7.196

 

3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2012: 

Thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2012: 
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ĐVT: 1.000 đ/tháng 

STT Chức vụ Thù lao 

1 Chủ tịch HĐQT 6.000 

2 Phó Chủ tịch HĐQT 5.000 

3 Thành viên HĐQT 3.000 

4 Trưởng Ban Kiểm soát 3.000 

5 Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm) 2.000 

6 Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm) 1.000 

 

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: 

Các chỉ tiêu cơ bản cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013: 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2013 

Doanh thu thuần 495.000 

Lợi nhuận gộp 40.000 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  18.000 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 16.000 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) 2.856 

Tỷ lệ LNST /DT thuần 3,27% 
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5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2013, dự kiến cho năm 2014 và 2015: 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 

Thực 
hiện 

Kế 
hoạch 

Tăng/ 
giảm 
(%) 
KH 
năm 
trước 

Kế 
hoạch 

Tăng/ 
giảm 
(%) 
KH 
năm 
trước 

Kế 
hoạch 

Tăng/ 
giảm 
(%) 
KH 
năm 
trước 

Vốn điều lệ 56.020 56.020 - 56.020 - 56.020 -

Doanh thu 

thuần 

343.903 495.000 50% 520.000 5% 530.000 1%

Lợi nhuận 

sau thuế 

17.900 16.000 14% 20.000 25% 25.000 25,00%

EPS 

(đồng/cp) 

3.195 2.800 12% 3.500 25% 4.400 25,00%

Cổ tức  19% 15-20% 20-25%  20 -25%

 

Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh 

doanh và các yếu tố kinh tế có liên quan, được điều chỉnh kế hoạch trên phù hợp với thực 

tế và năng lực của Công ty. 

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013: 

6.1. Kế hoạch chia cổ tức năm 2013: 

- Hình thức : chia tiền mặt. 

- Tỷ lệ chia : Dự kiến 65% thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS). 

Trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ 

tức của năm 2013. 

6.2. Kế hoạch trích lập các quỹ: 
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Kế hoạch trích lập các quỹ theo luật định của năm 2013: 

 

Khoản mục Tỷ lệ (%) Cơ sở 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 – 15% Lợi nhuận sau thuế 

Quỹ dự phòng tài chính 2 Lợi nhuận sau thuế 

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 2 Lợi nhuận sau thuế 

Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý 

điều hành Công ty 

2 Lợi nhuận sau thuế 

Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi đã phân 

phối lợi nhuận cho các 

khoản mục khác 

 

 

7. Hoạt động đầu tư trong năm 2013: 

 Góp vốn vào Công ty TNHH thuỷ sản Aoki, liên doanh với đối tác Neptune 

S.A.S, Cộng hoà Pháp. 

 Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư tại các công ty thành viên – Công ty cổ 

phần Biển Xanh Kiên Giang (BSC) và Công ty Cổ phần đầu tư Hồng Phát 

(HPC) trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ hiệu quả của dự án đầu tư. 

 Nghiên cứu tiền khả thi một số dự án ngoài các dự án trên nhằm đa dạng 

hóa ngành nghề với mục tiêu phát triển công ty một cách ổn định và bền 

vững. 

8. Kế hoạch nguồn tài chính cho hoạt động đầu tư năm 2013: 

Trình Đại hội thống nhất cho phép thông qua phương án dự kiến sẽ phát hành 30 tỷ trái 

phiếu - thời hạn 3 năm, mục đích bổ sung nguồn tài chính cho đầu tư. 

9. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013:  

 

 

 



CONG TV CO PHAN KIEN HUNG DHCD thu'ong nU~n 2013 

" " TO'TRINH
 
Ve Bao cao tid chinh kiem toan narn 2012 

- Can ClI Lu~t Doanh nghi~p di3 du'eJc Qu5c hQi khoa XI nu'oc CHXHCN Vi~t Narn 

thong qua ngay 29 thang 11 nam 2005. 

- Can ClI vao Di"eu I~ to ChlIC va hoat dQng cua Cong ty Co phan Kien Hung di3 du'eJc 

Dal HQi dong co dong thong qua thanq 04 narn 2010. 

- Can ClI vao Bien ban cUQc h9P HQi dong quan trj Cong ty Cp phan Kien Hung 55 

08j2012jBB-HDQT ngay 29 thanq 12 narn 2012. 

- Can ClI vao Bao cao tai chfnh narn 2012 di3 duoc kiem toano 

HDQT Cong ty Co phan Kien Hung trlnh Dal hQi Bao cao tai chfnh kiem toan narn 2012 do 

Cong ty TNHH Djch vu tu'van tai chfnh ke toan va kiem toan phfa nam (AASCS) thirc hi~n . 

. Kfnh trinh Dal hQi dong co dong thong qua. 

Klen Giang, ngay 02 thanq 02 narn 2013 

Trang 34 



CONG TV CO PHAN KIEN HUNG DHCD thu'ang nien 2013 

" " TO'TRINH
 
Ve aieu I~ rnoi thea rnau ban hanh kern Thong tu' 121/2012/TT-BTC ngay 

26/07/2012 cua as Tai Chinh 

- Can ell' Luat Doanh nghi~p da du'qe Quoe hQi kh6a XI nuoc CHXHCN Vi~t Nam 

thong qua ngay 29 thanq 11 narn 2005. 

- Can ell' vao Di'eu I~ to cmrc va hoat dQng ella Cong ty Co phan Kien Hung da diroc 
D9i HQi dong co dong thong qua thanq 04 narn 2010 . ... 

- Can ell' vao Thong tu' 121/2012fTT-BTC ngay 26/07/2012 ella BQ Tai ehfnh ve vi~e 

QUY dlnh ve quan tr] eong ty ap dunq eho cac eong ty d9i chunq. 

- Can ell' vao Bien ban eUQe h9P HQi dong quan t rj Cong ty Co phan Klen Hung so 

08/2012/BB-HDQT ngay 29 thang 12 narn 2012. 

HDQT Cong ty Co phan Klen Hung trlnh D9i hQi du thao Di'eu I~ mai eho Cong ty Co phan 

Kien Hung, du'qe xay dt!ng thea m§u ban hanh kern Thong tu' 121/2012fTT-BTC ngay 

26/07/2012 ella BQ Tai Chfnh tren co so heat dQng thuc te ella Cong tv. 

Kfnh trlnh D9i hQi xern xet, eh.o y kien va thong qua du' thao Dieu I~ de Dieu I~ rnoi sam, 

du'qe ban hanh, 

Kfnh trinh D9i hQi dong co dong thon g qua. , 

Kien Giang, ngay 02 thang 02 narn 2013 

- TM. HQIaONG QUAN TRJ 

- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -----_.._
Trang 35 



CONG TY CO PHAN KIEN HUNG f>HCf> thu'ang nien 2013 

" " TO'TRINH
 
Vevi~c II/a chon Cong tv kiem toan 

- Can eli Lu~t Doanh nghi~p da dl1<;1e Quoe h9i khoa XI nl10e CHXHCN Vi~t Nam 

thong qua ngay 29 thanq 11 narn 2005. 

- Can eli vao Di'eu I~ to cmrc va heat d9ng ella Cong ty Co phan Klen Hung da dl1<;1e 

D9i H9i dong co dong thong qua tha nq 04 nam 2010. 

- Can eli vao Bien ban cUge hop H9i dong quan tr] Cong ty Cfl phan Kien Hung so 

08j2012jBB-HDQT ngay 29 thang 12 nam 2012. 

- Can eli vao Bao cao tal chfnh narn 2012 da dl1<;1c kiem toano 

HDQT Cong ty Co phan Kien Hung trinh D9i h9i Cong ty kiem toan du kien II/a chon thirc 

h i~n kiem toan Bao cao tai ehfnh eho Cong ty trong narn 2013: 

, Ten Cong ty kiem toan: Cong ty TNHH Dlch vu tl1 van tai ehfnh ke toan va kiem toan phfa 

nam (AASCS). 

. Kfnh trinh D9i h9i dong co dong thong qua. 

Klen Giang, ngay 02 thanq 02 narn 2013 

TM. HQI f)aNG QUAN TRJ , 

CHU TJCH , 
, . 

Trang 36 
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i~" ,,\ CONG TV CO PHAN KIEN HUNG t>HCt> thu'ang nU~n 2013 

TO TRINH
 
Ve vi~c Chu tlch Hf>QT kiem Tong Giam doc 

- Can ctr Lu~t Doanh nghi~p da dlic;1e Quoe h9i kh6a XI ruroc CHXHCN Vi~t Nam 

thong qua ngay 29 thang 11 narn 2005. 

- Can eu vao Dieu I~ to chuc va heat d9n9 ella Cong ty Co phan Kh~n Hung da ducc 

D9i HQi dong co dong thong qua thang 04 narn 2010. 

- Can eu vao Bien ben cuoc hop HQi dong quan trj Cong ty Co phan Kien Hung so 

08j2012/BB-HDQT ngay 29 thang 12 narn 2012. 

- Can cirvao Bao cao tai ehfnh nam 2012 da ducc kiem toano 

HDQT Cong ty Co phan Kien Hung thong nha't de cu' ong Tran Quae DOng - Chu tich HQi 

dong quan trj t iep tuc klem nhlern chirc danh Tong Glarn doc Cong ty Co phan Kien Hung . 

Kfnh trinh D9i hQi dong co dong thong qua. 

Kien Giang, ngay 02 thanq 02 narn 2013 

I 

Trang 37 
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se....tQ..... BCKTrrC 

BAO cAo KmM TOAN 
vi Bdo cdo lai eMn" riellg cho nitm lai chinh. ket II,uc ngay 31/12/2012 

cua C8ng Iy cs Phlln xu» Rimg 

Kin" gl?i :	 Hen D6NG QUAN TRJ , BAN GIAM DOC vA cxc c6 DONG 
CONG TY c6 PHAN KIEN HUNG 

Chung t6i dil ki~m toan Baa cao tAi chinh rieng cho narn tAi chfnh kC't thuc ngay 31112/2012 cua 
Cong ty ce phAn Kien Hung dltQc l~p ngay 15 thang 01 narn 2013 g6m: Bang din d6i ke loan ta i 
ngay 31 thang 12 narn 2012, Baa cao ket qua hoat d('lng kinh doanh, Baa cao Iuu chuyen ti~n l~ va 
Ban lhuyet minh baa cao tai chinh nam 2012 dlt<;lc trtnh bay tll' trang 07 de'n trang 31 kern thee. 

Viec I~p va trlnh bay Baa cao tai chfnh rieng nay thucc trach nhiern cua T6ng Glom et6c C8o~ ty. 
Trach nhiern cua chung toi lA dua ra y kien nMn xet v~ cac Baa cao tai chinh dira tren kEt qua ki5 m 
loan. 

Cdsdyki€o 

Chung toi dii thirc hien cong viec ki~m toan thea cac chuffn rnuc ki6m toan Vi(:l Nam. Cac chudn 
rnuc nay yeu du cong viec ki~m toan l~p ke' hoach vA thuc hien d~ co 51f l1am bdo hop ly rling cac 
Baa cao tai chinh khong con chira dirng cac sai s6t trong ye'u. Chung toi dii thuc hien viec ki~m tra 
theo phirong phap chon m~u va ap dung cac thli' nghiern c~n thitt, cac bang chang xac minh nhi1ng 
tho ng tin trong baa cao tAi chinh; danh gia vic$c tuan thii cac chudn rmrc va chC' dQ kC' toan hie n 
hanh, cac nguyen lAc va phu'dng phap kE toan du'<;Ic ap dung, cac udc tlnh va xet doan quan tro ng 
ciia Ban Giarn d6c Cong ty cling nhir each trlnh bay tdng quat cac Bl10 cao tai chinh. Chung toi cho 
r~ng cong viec ki~m toan cia chung toi dil dua ra nhi!ng cd soh<;Ip Iy de lam c~n cU' cho y kic'n cua --::::'

.:,O" UI;
chUng toi.	 -- 

r.ONG T 
"1M 

Y ki€n coa ki@'m toan vi~n	 I YU TI 
HiNH I 
. l IEM· 

Theo y kiEn clla chung toi , Bl10 cao tai chfnh rieng nay da pMn l1nh trung thl,fc va h<;1p Iy tren cac '11l1AN 
khi a ciJnh trQng yC'u v6 tlnh hlnh tai chinh clla C8ng ty C6 philo Ki4;n Huog ll;li ngay 31 thang 12 
nlim 2012, cQng nhu' ke"t quii hOl;lt d('lng kinh doanh va cl1c lu6ng htu chuyen ti~n t¢ nlim tai chinh kC't 
thUe t~i ngay 31/1212012, phu h<;lp vdi chuin mlfc va che d('l ke' toan Vic$t Nam hi~n hanh va cae qu y 
dinh pM p Iy c6 lien quan. 

TP HCM, ngay 29 tMng 01 nl1m 2013 

DO KHAC THANH 
Chang chi KTV 56 DOO64IKTV 

NGUYENVU 
Chang chi KTV s606991KTV 
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C6NG TV c6 PnAN KItN HUNG 

56 14A Ap Tan E>i~n, xs Giuc TU'~ng, Huyen Chau Thanh, Tinh Ki~n Giang 

BANG CAN DOl KE TOAN 
Tai ngay 31 thang 12 narn 2012 

TAl SAN 

A. T Al SAN NGAN ~N 
I. Tiln va cac khoan tll'dng dll'dng ti~n 

1. Ti~ n 

2. Cac khoa n tuong dtrong ti~n 

II. Cae khod n ddu tll' lai chlnh ngAn han 

1. E>~ 11 nr ngiln ha n 

Ill. Cac khod n phai thu 

1. Phd i thu cua khach hang 

2. Tni wac cho ngltC1i ban 

3. Pha i thu nOi bl) ngl{n han 

5. Cac khoa n phdi tim khac 

6. Du pho ng ph(\i thu ng~n han kho uoi (*) 

IV. Ha ng td n kho 

1. Ha ng t6n kho 

2. Du phon g gia rn gia hang l6n kho (*) 

V. TM san ngAn han khac 

1. Chi phi lra tnroc ng~n ha n 

2. Thuc' GTGT dlt<;1C kha'u tru 

3. Thue vi\ cac khoa n khac pha i thu Nha mrc c 

5. Tai sail ng~n han khac 

B. TAl SAN DAI H~N 

I. Cac kho8n pluH thu dili han 

2. Vein kinh doanh d cac don vi true thuoc 
II. Tal san c({dinh 

1. Ta i san~6 dinh huu hlnh 

- Nguyen gid 

- Gid tri hao m(J!1 h7y kt ( *) 

2. Tai sa n e5 dinh thue tid chl nh 

3. Ta i sa n c6 dinh vo hlnh 

- Nguyen girl 

- Girl tri hao mon Iii)" kt (*) 

4. Chi phi xay dung co ban do dang. 
III. !Urt dq ng sari ddu hi 

IV. Cae khoa n ddu tll'tai chinh dal han 

1. Dau ur va o cong ty eon 

2. Dd u nr vao cflng ty lien ke't, lien doanh 

V. Tai san dai hun khric 

1. Chi phi tni tnrdc dit i han 

TONG CONG TAl SAN 

Don vi linh : VND 

' 
MasO 

Thuye't 
Slf cu6'i nilm Slf cf4 u nil m 

minh 

100 

110 

111 

112 

120 

121 

130 

131 

132 

133 

135 

139 
140 

141 

142 

150 

151 

152 

154 

158 

V.O l 

V.02 

V.03 

V.04 

V.05 

120,250,639,002 

34,115,261,521 

34,115.261,521 

1

59,429,187,888 

28,239,719,493 

9,397,340,000 

21,792,128,395 

25,779,544,901 

25 ,779,544,901 

926,644,692 

493,104,485 

290,059,050 

143,481,157 

200 

210 

212 

220 

221 

222 

223 

224 

227 

228 

229 

230 

240 

250 

251 

252 

260 

26 1 

V.06 

V.07 

V.OS 

V.09 

V.IO 

86,521,699,854 

79,777,714,698 

65,685 ,611,899 

87.966,969,239 

(22,281,357.340) 

13,932,841,674 

13.932.841.674 

159.261 ,125 

5,340,000,000 

5,000,000,000 

340,000,000 

1,403,985,156 

1,403,985,156 

7 

270 206,772,338,856 

81,280,791,483 

13,708,723,403 

13,708,723,403 

16,599,647,853 

15,705,927,434 

893,720,419 

48,739,704,220 

49,392,864,220 

(653,160,000) 

2,232,716,007 

228,246,17 1 

1,407,379, 155 

346.545.~ 
250,545,09.,a, 

. ~ ,.,. \ 

94.729'Z29,~..IJ}J 
~IJ' 

- ro-.'"",/.. 

87,300,062, 7 

55,92 6,524,662 

73,905.391.136 

(17,978,866,474) 

13,187,198,500 

13.187,198,500 

18,186,339,325 

5,740,000,000 

5,000,000,000 

740,000,000 

1,689,167,215 

1,689, 167.2 15 

176,010,021,185
 



C6NG TY c6 PHAN KItN HUNG 

sci 14A Ap Tan f)i~n, xs Gil,lc Tircng, Huyen Chau ThAnh, Tinh Kj(~n Giang 

? " ,..' ,..' ,

BANG CAN DOl KE TOAN 
T~i ngay 31 thang 12 narn 2012 

Don vi tinh : VND 

• Thuytt
NGu6NV6N Mis6 s6cu6i nAm S6 dllu nam 

minb 

A. N(1 PHAI TRA 300 141.735.384.086 107.355.468.560 

1. N., ngAn h(Jn 310 120.111.869.700 91.764.702.878 

1. Vay va nc) nglln han 311 V.l 1 95 .772.602.328 68.135.06 1.847 

2. Phai tra ng tf()' i ban 312 13.033.898.486 13.00 1.365.868 

3. Ngtf()'i mua lra li~n tnrd c 313 

4. Thua" va d e khoa n pbai n{>p NbA mrdc 314 V.12 5.392.46 I .628 5.94 1.226.67 1 

5. Phai tra ngtfCti lao d{>og 315 1.536.734.165 1.059.426.142 

6. Chi phi phd i tra 316 591.150.000 712.600.000 
9. Cac khodn phd i trd, ph iii n{>p khac 319 V .l3 802.415.789 565.990.806 

II. Quy khen lhtfetng phuc lei 323 2.982.607.304 2.349.03 1.544 

II. N., dal ha n 330 21.623.514.386 15.590.765.682 

4. Vay va nc)dai han 334 V.I 4 21.623.514.386 15.590.765.682 

B. V6N CHU SO HaU 400 65.036.954.770 68.654.552.625 

I. Vlfn chu sO' hi1u 410 V. I5 65.036.954.770 68.654.552.625 

1. Vcin dd u ttf cu a chii sd htru 4 1I 56 .020.000.000 56.020 .000.000 

6. Chenh l~ch tygia hcii dol1i 416 (103.234.648) 

7. Quy dAu ur pha t tri~n 417 7.234 .245.032 3.259 .948.094 /:.. 

8. Quy dl! phong tai chinh 418 1.096 .349 .228 738.3 1I .456 /I.~'-r::/Ic:/ ~~
9. Quy khac thuQc vcin chU set htru 419 686.360.509 336.527.72 ( I/) I 

10. Lei nhuan chua philo phcii 420 &.403.000. ; I;' 

U. Ngu6n ki nh phi, quy khac 430 o 
, ~, 

'71 

T6 NG CQNG NGU6N V6N 440 206.772.338.856 176.010.021.185 

Ghi chu: se ne o trong cac chi tieu c6 da'u (*) dtfc)e ghi bhng sci am dtfdi hinh thtrc ghi trong ngoac don 

CAC cal TIED NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN 

Thuytt
Chi tl~u S6cu6inAm S6d4u nAm 

minb 

5. Ngoai L~ cac loai USD 850.773,95 394.387,24 

Nglii'ti 14pbiEu Kl' toan trltd'ng 

~. 
LAm Thi Hltdng Ngoc 
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_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CONG TV CO PHAN KItN HUNG 

56 14A Ap Tan Di~n. xs GiI,lCTuong, Huyc;n CMu ThAnh. Tlnh Kie n Giang 

BAO CAO KET QUA HO;).T DONG KINH DOANH 
Narn 2012
 

Don vi tinh : VND
 

Mil Thuy@'t
Chi ti@u NAm 2012 NAm 2011
 

sa mlnh 

1. Doanh thu ban hang va cung ca'p dlch v... 01
 

2. Cac khoa n ghim trlt doanh thu 02
 

3. Doanh thu thulln v~ ban hang va cung ca'p dlch Vl,I 10
 

4. Giai van hang ban 11
 

5. Lc;1i nhul) n g~p v~ ban hang va cung ca'p dlch v... 20
 

6. Doanh thu hoa t dOng t81 chfnh 21
 

7. Chi phi ta i chinh 22
 

- Trang <16: Chi phi Uii vay 23
 

8. Chi phi ba n hang 24
 

9. Chi phi qua n Iy doanh nghifp 25
 

10. I..c;1i nhul)n thulln tU heat t1~ng klnh doanh 30
 

11. Thu nh4 p khac 31
 

12. Chi phi khde 32
 

13. Lc;11 nbuGn khac 40
 

14. Tdng lc;1i nhul)n kl toan tru'ctc thu@" 50
 

15. Chi phi thu@"thu nh4p doanh ngbifp hi~n hanh 51
 

16. Chi phi thu@' thu nh4p doanh nghifp h08n I~ i 52
 

17. Lc;11 nhus n sau tho@" thu nh4p doanh nghi~p 60
 

18. Lsi cd min tr@n cd phi@"u 70
 

Ngu'ifi U)p bllu K@" toan tru'itng 

LAm Th] Hu'dng Ngqc 
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VI.16 

VI. 17
 

VI.18
 

VI.l9
 

V.20 

VI.21 

345.753.149.749 

1.850.077.437 

343.903.072.312 

300.223.248.182 

43.679.824.130 

2.207.504.019 

8.606.115.480 

8.171.236.446 

8.817.578.188 

8.988.875.026 

19.474.759.456 

309.231.283 

299.151.991 

10.079.292 

19.484.838.748 

1.584.401.863 

17.900.436.885 

3.195 

326.915.970.296 

5.881.880 

326.9 10.088.416 

289.268.792.573 

37.641.295.843 

4.179.949.452 

8.633.134.691 

6.265.077.957 

8.186.803.203 

7.896.128.320 

17.105.179.081 

22.727.273 

52.844.326 

(30.117.053) 

17.075.062.028-=--. 
-...." 

248.675.884~ 1 1 7 2P.
 
o~
 

I - . - ~ 

16.826.386.144 .vu ,~~ 
IIIH ICE , 

3.004 IEM 'wi __ _____..'1,\ . NA 

-~ ;;.00"_ TP. l-'O.....,;:; 



BAO CAO LUU CHUYEN TIEN T~ 

( Theo phuang phdp true tie'p) 

NAm 2012 

D<1n vi tinh : VND 

Mil Thuytt 
Chi tl@ u NAm2012 NAm20U 

s6 minh 

I. Luu chayin ti~n tli hoat dOng kinh doanh 

1. Tien thu ban ha ng, cung ca'p djch V\1 va doanh thu khac 01 338.565.216.235 328.9 14.384.7 15 
2. Tien chi tnl cho nglt(ji cung ca'p dich VQ va hang h6a 02 (274.792.805 .765) (299.260.924.120) 
3. Ti«!n chi tni cho nglt<'Ji lao d¢ng 03 (17.431.741.870) (15.313.611.510) 
4. Ti~n chi tni 14i vay 04 (8.935 .541.068 ) (7 15.194.643) 

5. Ti~n chi nC)p thue thu nMp doanh nghiep 05 (619.829.099) (37.043.55 3) 
6. Ti~n thu khac tU' heat d¢ng kinh doanh 06 27.403 .368.669 48.244.256.548 
7. Ti~n chi khac cho hoat dC)ng kinh doanh 07 (53.572.494.051) (52.101.1 76.59 1) 

L'"1ellllytn tiln Ih,uln 1''/hO{lI dqng kinh doanb 20 10.616.173.051 9.730.690.846 

II. Luu chuyin ti~n tli hoat dOng du hi 

1. Ti~n chi d~ mua s~m. xay dung TSCD va cac tai san dai han khac 21 (915.785.477) (2.660.711.514) 

2. Tien thu tU' thanh 19, nhlt<;1ng ban TSCD va cac tAi san dai han khac 22 

3. Ti«!n chi cho yay, mua lai c6n g Cl;I n<j cila don vi khac 23 (1.000.000.000) (49.650.000.000) 

4. Ti~n thu hdi cho vay, ban l~ i cong Cl;I n<j cua den vi khac 24 1.000.000.000 49.650.000.000 

5. Ti~n chi dSu nr g6p v6n vao don vi khac 25 (5.370.000.000) 

6. Ti~n thu h6i dau ur g6p v6n vao don vi khac 26 400.000.000 
7. Tien thu tU' liii cho yay. c& tltc va lei nhuan dlt<;1C chia 27 1.579 .350.566 

Luu elllly!n tiln lilliAn h'lI'O{lI dqng dAu lli 30 1.063.565.089 

III. Luu chuyln ti~n tli hoat dOng tal chfnh 

1. Ti~n thu tU' pha t hanh c6 phieu, nhan v6n g6p cua chu sCi huu 31 
3. Ti~n yay ngdn han, dAi han nh ~ n du'<;1c 33 315.360.468.625 
4. Ti~n chi tnl ncg6c vay 34 (287.664.855.492) 
5. Ti~n chi tra no thue tai chinh 35 
6. C6 u1c. l<ji nhua n dii tra cho chu sd htru 36 (19.046.89 1.510) (7.232.061.302) 

Lilli elluy!n liln Ihulln 1''1 hO{lIdqllg lai chinb 40 8.648.721.623 5.601.325.591 

Luu chuyin tiln th wi n trong ky 50 20.328.459.763 10.942.224.725 

Ti~n va llidng du'dng ti~n d4u ky 60 13.708.723.403 2.844.577.033 

Anh hudng cua thay d5i ty gia h6i doai quy d6i ngoai t~ 61 78 .078.355 (78.078 .355) 

Tiln va tu'dng du'dng ti~n cu6i ky 70 Vll.23 34.115.261.521 13.708.723.403 

Ngu'(ti lOp bi~u 

-: 
~ 

LAm Th] Hu'dng NgQc 

Kt toan tru'dng 

\~' 
Nguy~n Ta'n D,t 

10 

1-



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào 
ngày 02 tháng 02 năm 2013. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ  

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

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

a. "Vốn điều lệ" là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này; 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua 
ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu; 

d. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản 
lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn; 

đ. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp; 

e. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời 
gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết; 

g. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả 
những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và 
không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty 

− Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG 

− Tên tiếng Anh : KIEN HUNG JOINT STOCK COMPANY VN 

− Tên giao dịch : KIHUSEA VN 

− Tên viết tắt : KIHUSEA VN 

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 
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− Địa chỉ   : số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

− Điện thoại   : (077) 3912127 – 3912128 

− Fax              : (077) 3912988 

− E-mail         : kihusea_vn@hcm.vnn.vn 

− Website  : www.kihuseavn.com 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty. 

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục 
tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp 
cho phép. 

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 47 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 
48 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là 50 năm. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

a) Bán buôn thủy sản. 

b) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. 

c) Nhập khẩu: máy móc, thiết bị, vật tư, chất phụ gia, hóa chất: Hydrogen Peroxide, chlorine 
phục vụ cho chế biến thủy sản. 

d) Sản xuất nước đá. 

e) Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 

f) Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là phát triển bền vững các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm 
từ thủy sản, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm… phù hợp với năng lực của Công ty, nâng cao đời sống 
người lao động trong Công ty, tạo lợi nhuận tối đa, tăng giá trị cổ tức cho các cổ đông và làm nghĩa vụ 
đối với Nhà nước. 

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các 
biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP  

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 56.020.000.000 VND (Năm mươi sáu tỷ không trăm hai mươi triệu đồng 
chẵn) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.602.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng. 

2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy 
định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và 
nghĩa vụ kèm theo cổ phần được quy định tại Điều 11 Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ 
đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp được nêu tại phụ lục 1 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này. 

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ 
lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định 
khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội 
đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội 
đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so 
với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở 
giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá. 

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong 
Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có 
thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản 
hướng dẫn liên quan. 

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù 
hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở 
hữu. 

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo 
các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ 
đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
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3. Trong thời hạn hai tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy 
định của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ 
tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ 
phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng 
nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, 
người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra 
bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. 

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các 
chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo 
pháp luật của Công ty. 

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ 
phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan 
như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 
quyền mua cổ phiếu mới chào bán. 

Điều 9. Thu hồi cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng 
quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên 
khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiếu là bảy (07) ngày kể từ 
ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo 
đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp 
các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp 
hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối 
tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn 
phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá......% một năm) 
vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện 
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thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ 
phiếu vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu 
hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT  

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

3. Ban kiểm soát; 

4. Tổng giám đốc điều hành. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Điều 11. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ 
phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong 
phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực 
tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật 
hiện hành; 

d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; 

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh sách cổ đông đủ tư cách 
tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và 
các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ 
phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ 
phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật; 

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định của Luật Doanh nghiệp; 
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i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 
từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 
Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 
79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp; 

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại 
Đại hội đồng cổ đông; 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của 
Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, 
quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ 
đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh 
đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ 
phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục 
đích kiểm tra; 

đ. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này. 

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông, Hội đồng quản trị. 

2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua 
đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội 
đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. 

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

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

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành 
vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty. 
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Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên 
được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) 
tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù 
hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm 
toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính 
năm. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài 
chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một 
nửa số thành viên quy định trong Điều lệ; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng 
cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, 
có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi 
bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan; 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên 
Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 
Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền 
hạn của mình; 

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ 
ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 13 hoặc nhận được 
yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 13; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a 
Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng 
quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 
4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định 
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tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề 
nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được 
công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội 
đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

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

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: 

a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán; 

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: 

a. Thông qua các báo cáo tài chính năm; 

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền 
gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi 
đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; 

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

d. Lựa chọn công ty kiểm toán; 

đ. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

e. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản 
trị; 

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

h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển 
nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

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

l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và 
các cổ đông của Công ty; 
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m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên 
tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
được kiểm toán; 

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

o. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 
Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các 
chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 

q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty. 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều 14 khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ 
đông đó là một bên của hợp đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc 
mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực 
hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và 
biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15. Các đại diện được ủy quyền 

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể uỷ quyền cho đại diện của 
mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần 
và số phiếu bầu được uỷ quyền cho mỗi người đại diện. 

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của 
Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và 
người được uỷ quyền dự họp; 

b. Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì giấy ủy quyền 
phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người 
được uỷ quyền dự họp; 

c. Trong trường hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ 
đông và người được uỷ quyền dự họp. 

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng 
họp. 
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3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện 
trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với 
giấy uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với 
Công ty). 

4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 15, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp 
trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: 

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

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; 

c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện 
trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 16. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi 
được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông 
nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ 
chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu 
trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối 
thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ 
số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những 
người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực 
tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc 
họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt 
trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu 
quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 
18 và Điều 20 Điều lệ này. 

3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ 
phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc 
tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các 
trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 
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a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi 
(30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy 
định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; 

b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương 
tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán sau khi công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch, trên trang 
thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười 
lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển 
đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ 
đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông 
hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm 
thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để 
các cổ đông có thể tiếp cận. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn 
đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được 
gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải 
bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào 
chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 
Điều 17 trong các trường hợp sau: 

a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; 

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong 
thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này; 

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua; 

d. Các trường hợp khác. 

6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp. 

7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc 
tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội 
đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội 
đồng cổ đông không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương 
trình. 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 



16 

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có 
quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn 
định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại 
trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội 
đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại 
diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 
ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể 
được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong 
trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền 
tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại 
hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực 
hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền 
biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ 
quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị 
quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành 
hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng 
vấn đề được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người 
chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. Số thành viên của ban 
kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ nhưng không vượt quá số 
người theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và 
biểu quyết tại đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và 
hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ 
tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ 
làm chủ toạ cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ toạ, thành viên Hội đồng quản trị có 
chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự 
họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp. 

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ 
đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ toạ cuộc họp. 
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5. Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình 
của Đại hội đồng cổ đông. 

6. Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ 
số lượng đại biểu dự họp cần thiết. 

7. Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại 
hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại 
biểu tham dự. 

8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ 
đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có 
cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện 
pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục 
xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội. 

9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội 
đồng quản trị cho là thích hợp để: 

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

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

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

Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu 
Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những 
hình thức lựa chọn khác. 

10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, Hội đồng quản trị khi 
xác định địa điểm đại hội có thể: 

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ toạ đại hội có mặt tại đó 
(“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp được theo Điều khoản 
này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời 
tham dự đại hội; 

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này. 

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa 
điểm chính của đại hội. 

Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên 
không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
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1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề 
sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết 
có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành. 

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu 
và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài 
sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính 
theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu 
các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại 
hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các 
cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các 
tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình 
phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị 
phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và 
phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh 
doanh của Công ty; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập 
hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng 
cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
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đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy 
ý kiến; 

e. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ 
quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở 
trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung 
phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc 
của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ 
yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh 
doanh; 

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

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu 
quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

e. Các quyết định đã được thông qua; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và của 
người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính 
trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các 
quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ 
và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài 
liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại 
diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được 
thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
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Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. 
Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn 
(24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ 
đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã 
được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra 
theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập 
bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản 
uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 
biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng 
tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. 

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, 
người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ 
đông trong vòng .... ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) 
người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 
chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập 
phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên 
Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 
quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ 
đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 
một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% 
được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% 
đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) 
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ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối 
đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 
lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo 
cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội 
đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp 
sau: 

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng 
chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng 
mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người 
này bị bỏ trống; 

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

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế 
chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau 
đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu 
lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được 
tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường 
hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị 
cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội 
đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. 

6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của 
pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty. 

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng 
quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh 
Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác. 
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3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua; 

c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và 
quyết định mức lương của họ; 

d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; 

đ. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện 
của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó; 

e. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại; 

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ 
phiếu theo mức giá định trước; 

h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được 
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền; 

i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, người đại diện của 
Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi 
nhiệm (nếu có); 

k. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; 

l. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức; 

m. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty. 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 

a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; 

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

c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại 
Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy 
từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các 
hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh); 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của 
Công ty; 

đ. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty; 
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e. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá ........ đồng Việt Nam hoặc 
các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; 

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước 
ngoài; 

h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu 
hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí 
quyết công nghệ; 

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

k. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 

l. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm 
vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám 
sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác trong năm tài 
chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính 
năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua. 

6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp 
dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho 
công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản 
trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản 
trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được. 

8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua 
cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các 
công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong 
báo cáo thường niên của Công ty. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc 
tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là 
nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm 
tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận 
hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản 
chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của 
mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị . 
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Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị 
để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị 
kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ toạ Đại hội đồng cổ đông và các cuộc 
họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và 
Luật Doanh nghiệp. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính 
năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho 
các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người 
thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để 
bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) 
ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên 
có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao 
nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo 
nguyên tắc đa số. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình 
nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu 
tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 
Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu 
không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục 
đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác; 

b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

c. Ban kiểm soát. 

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười 
lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập 
họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những 
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người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội 
đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội 
đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ 
khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí 
của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 
năm (05) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng 
văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn 
bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu 
cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho 
những thành viên Hội đồng không thể dự họp. 

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo 
đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba 
phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người 
được uỷ quyền). 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời 
hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu 
có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Biểu quyết. 

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 27, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ 
quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà 
thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu 
thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào số lượng đại biểu tối 
thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên 
đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 27, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng 
quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một 
thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của 
thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ toạ cuộc 
họp quyết định. Phán quyết của chủ toạ liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ 
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trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố 
đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 
4 Điều 35 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao 
dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó 
có trách nhiệm công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần 
đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản 
trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với 
Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của 
Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong 
giao dịch hoặc hợp đồng liên quan. 

11. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số 
thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng 
nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định. 

12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội 
đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi 
thành viên tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. 

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương 
tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ 
hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc 
họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là 
địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm 
như vậy, là địa điểm mà Chủ toạ cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách 
hợp thức có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong 
biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của 
đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị 
quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông 
lệ. 

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành 
viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ 
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khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên 
bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội 
đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của 
ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. 

15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban 
có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài 
theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban 
phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho 
phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và 
cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo 
số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các 
tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là 
thành viên Hội đồng quản trị. 

16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc 
của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong 
trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 

Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị 
và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Tổng giám đốc điều hành, các Phó 
tổng giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 
Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội 
đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức. 

Điều 29. Cán bộ quản lý 

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty 
được tuyển dụng cán bộ quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ 
quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần 
thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám 
đốc điều hành do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác do Hội đồng 
quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc điều hành. 

Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc 
điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan 
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khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo tại 
Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm 
có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không phải 
là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này. 

3. Tổng giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau: 

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế 
hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay 
mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh 
doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, 
và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của 
hợp đồng lao động của cán bộ quản lý; 

d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, 
lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; 

đ. Vào ngày ...... hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch 
kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp 
cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; 

e. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) 
phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản 
dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và 
phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty; 

h. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các 
nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc điều hành và pháp luật. 

4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc 
thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu. 

5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi đa số thành viên Hội đồng quản trị 
dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc điều hành mới thay thế.  

Điều 31. Thư ký Công ty 
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Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều 
khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi 
cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể 
bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký 
Công ty bao gồm: 

1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu 
của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. 

2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. 

3. Tham dự các cuộc họp. 

4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp. 

5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho 
thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát 
không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân 
viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban 
kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. 

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) 
thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban 
kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông 
tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại 
hội đồng cổ đông. 

2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban 
kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% 
đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng 
viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 
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3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng 
cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế 
được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử 
ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước 
khi tiến hành đề cử. 

4. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không 
quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

5. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau: 

a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; 

b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng 
chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự; 

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) 
tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức 
vụ của người này bị bỏ trống; 

e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 33. Ban kiểm soát 

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 
123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 

a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan; 

b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm 
toán; 

c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những 
chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty 
nếu thấy cần thiết; 

d. Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý; 

đ. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối 
kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; 

e. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty; 

g. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp 
thuận; và 

h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý. 
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2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác phải cung cấp tất cả 
các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký 
Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các 
thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho 
thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị. 

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt 
động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên 
tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người. 

4. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của 
Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp 
lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát. 

X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, 
GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 

Điều 34. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý 
khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các 
tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn 
trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự. 

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý 
khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục 
đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá 
nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý 
khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của 
Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 

3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các 
thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các 
khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc 
công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc 
có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: 
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a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, 
những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ 
quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên 
quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó 
một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên 
quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi 
ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi 
ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng 
hoặc giao dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi 
phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được 
Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện. 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác 
và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được 
phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và cán 
bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của 
mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi 
phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ 
khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công 
ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân 
viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty 
với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của 
Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không 
chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận 
rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực 
thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở 
thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi 
kiện) trong các trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty; 
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b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các 
khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải 
quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những 
người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY  

Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này có quyền 
trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên 
bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở 
chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ 
quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý 
khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ 
khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này 
phải được bảo mật. 

3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 
Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng 
quản trị. các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào 
khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ 
quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này. 

4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của công ty. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  

Điều 38. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến 
việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương , bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật 
đối với người lao động và cán bộ quản lý. 

2. Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến 
quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt 
nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp 
luật hiện hành. 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 39. Phân phối lợi nhuận 
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1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận 
được giữ lại của Công ty. 

2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ 
nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. 

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ 
phiếu. 

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một 
phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. 

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền 
mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông 
qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công 
ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó 
không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông 
thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể 
được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một 
ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông 
hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận 
cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ 
TOÁN 

Điều 40. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt 
động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở 
tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt 
Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 41. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 1 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 
của tháng 12. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết 
thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 
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Điều 42. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chế độ kế toán khác được 
Bộ Tài chính chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt 
động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải 
đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA 
CÔNG CHÚNG 

Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 45 Điều lệ này, 
và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, 
Sở giao dịch chứng khoán (sau khi công ty niêm yết) và cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung 
thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản 
ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định của Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (sau khi công ty niêm yết) và nộp cho cơ quan thuế hữu 
quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý 
của công ty phải được công bố trên website của Công ty. 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm 
được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty 
và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

Điều 44. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY  

Điều 45. Kiểm toán 
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1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách 
các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các 
đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều 
khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính 
năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các 
khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng 
hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

4. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà 
các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm 
toán. 

XVII. CON DẤU  

Điều 46. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo 
quy định của luật pháp. 

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật 
hiện hành. 

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ  

Điều 47. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: 

a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; 

b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; 

c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, 
Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có 
thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 48. Gia hạn hoạt động 
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1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời 
hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội 
đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền 
biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. 

Điều 49. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một quyết 
định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) 
thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 
một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên 
của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các 
chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt 
đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan 
đến thanh lý Công ty trước Toà án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; 

c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước; 

d. Các khoản vay (nếu có); 

đ. Các khoản nợ khác của Công ty; 

e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến 

(đ) trên đây được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ  

Điều 50. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền 
và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc 
các quy định hành chính quy định giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành hay cán bộ quản 
lý cao cấp, 
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Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp 
tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh 
chấp trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới 
Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trưởng Ban Kiểm 
soát chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh 
chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà 
giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có 
thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế. 

3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán 
các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán quyết của Toà án. 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  

Điều 51. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa 
được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với 
những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và 
điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 52. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kiên Hùng nhất 
trí thông qua ngày 02 tháng 02 năm 2013 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và cùng chấp thuận 
hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: 

a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương 

b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố; 

c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị 
hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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