
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng 

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010; 

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

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn; 

- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 26/04/2015, 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2014, định 

hướng tái cơ cấu giai đoạn 2015-2019 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,95% tổng số phiếu biểu quyết 

Điều 2: Thông qua Dự thảo báo cáo hoạt động hoạt động của Hội đồng quản trị năm 

2014 và định hướng công tác quản trị năm 2015 của Hội đồng quản trị Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết 

Điều 3: Thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 

và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết 

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 của Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn theo nội dung Tờ trình số 30/TT-SCB-HĐQT.15 ngày 

13/04/2015 của Hội đồng quản trị. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,94% tổng số phiếu biểu quyết 

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo nội dung Tờ trình 

số 31/TT-SCB-HĐQT.15 ngày 13/04/2015 của Hội đồng quản trị. 

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Phương án phân 

phối lợi nhuận nêu trên theo đúng quy định. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71% tổng số phiếu biểu quyết 



Điều 6: Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát năm 2015 là 1,5% tổng chi phí quản lý, hoạt động năm 2015 theo nội 

dung Tờ trình số 32/TT-SCB-HĐQT.15 ngày 13/04/2014 của Hội đồng quản trị. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh mức 

thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho phù 

hợp nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành đạt hiệu quả cao nhất và có báo cáo lại 

Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội thường niên năm sau. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86% tổng số phiếu biểu quyết 

Điều 7: Phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ năm 

2015 theo nội dung Tờ trình số 21/TT-SCB-BKS.15 ngày 13/04/2015 của Ban Kiểm 

soát. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,91% tổng số phiếu biểu quyết 

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 33/TT-SCB-HĐQT.15 

ngày 13/04/2014 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau: 

1. Quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của SCB; 

quyết định sửa đổi bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS. 

2. Quyết định việc thành lập công ty con để thực hiện các hoạt động kinh doanh 

theo quy định của pháp luật khi SCB có nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động. 

3. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần hoặc rút vốn đầu 

tư tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn 

điều lệ của SCB. 

4. Quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, mua, bán tài sản của SCB có giá trị 

từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SCB ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất. 

5. Lựa chọn, đàm phán các điều kiện liên quan đến việc hợp tác, ký kết thỏa 

thuận/hợp đồng hợp tác với đối tác chiến lược trong và ngoài nước theo quy định 

của pháp luật nhằm tạo điều kiện cho SCB phát triển mạnh hơn, góp phần khẳng 

định thương hiệu và nâng cao năng lực hoạt động cho những năm sau. 

6. Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% Vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất với thành viên Hội đồng quản trị, 



thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Cổ đông lớn, Người có 

liên quan của Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông lớn của Ngân 

hàng; Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng; 

7. Quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2016 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

8. Quyết định điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động; điều chỉnh, bổ sung nội 

dung Điều lệ tổ chức và hoạt động SCB phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật; tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng 

ký Điều lệ tại các Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định. 

9. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của SCB. 

10. Xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa đề án/phương án tái cơ cấu SCB theo yêu cầu, định 

hướng của NHNN và Chính phủ. 

Việc ủy quyền trên đây chỉ có hiệu lực giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2014 và năm 2015. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96% tổng số phiếu biểu quyết 

Điều 9: Đại hội công nhận trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với Ông HENRY SUN KAZIANG. 

Tỷ lệ phiếu bầu: 99,93% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp. 

Điều 10: Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

nhất trí thông qua tại phiên họp ngày 26/04/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

26/04/2015. 

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ 

nhân viên và toàn thể cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị quyết này. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG        

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI                  

     

                                                                                                    (Đã ký)                       

                                                                      ĐINH VĂN THÀNH 


