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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ bảy, ngày 29 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Tại Trụ sở công ty: Số 09, Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Thời gian Nội dung

07h00 – 08h00 1. Đón tiếp khách và kiểm tra tư cách cổ đông

08h00 – 08h10 2. Khai mạc, giới thiệu Đại hội

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Giới thiệu thành phần tham dự

- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu

- Đại hội biểu quyết thông qua

- Phát biểu khai mạc

08h10 – 08h15 3. Thông qua chương trình Đại hội

08h15 – 08h45 4. Báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT, BKS

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016

- Kế hoạch SXKD năm 2017

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc

08h45 – 09h15 5. Đại hội nghe các tờ trình

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập
năm 2017
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS. Bầu bổ sung thành
viên HĐQT, BKS.
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc
Công ty năm 2017.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp
năm 2014

09h15 – 10h00 6. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung đã trình bày

10h00 – 10h30 7. Giải lao

10h30 – 10h45 8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

10h45 – 11h00 9. Thông qua biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

11h00 10. Bế mạc
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

Kính thưa: - Hội Đồng Quản Trị
- Quý cổ đông

Ban Giám Đốc kính trình Đại hội báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của
công ty năm 2016 như sau:

1. Sản Phẩm, sản lượng sản xuất và tình hình nhân sự 2016:
* Sản phẩm chế biến:
- Công ty sản xuất 02 mặt hàng chính là: tôm sú và tôm thẻ chân trắng, trong

đó sản xuất chủ yếu là tôm thẻ thành phẩm đông lạnh các loại như: tôm
nguyên con, tôm vỏ, PTO/PD tươi và hấp, tôm Nobashi, tôm xẻ bướm…

* Sản lượng sản xuất, tình hình nhân sự và thu nhập của CB CNV:

STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện
2016

Kế hoạch
2016

So sánh với
kế hoạch

1 Sản lượng sản xuất, gia công Tấn 2.305,14 2.000,00 115,26%

2

Số lượng lao động

Trong đó:  + Cán bộ quản lý

+ Lao động trực tiếp

Người

180

20

160

200 90,00%

3

Thu nhập bình quân:

+ Cấp quản lý

+ Lao động trực tiếp

Đồng 7.700.000

5.200.000

6.700.000

4.500.000

114,93%

115,56%

2. Cơ cấu thị trường và sản lượng xuất khẩu:
* Sản lượng xuất khẩu:

Sản lượng xuất khẩu Lượng (Tấn) Tỷ lệ (%) Tiền (Triệu USD) Tỷ lệ (%)

Xuất khẩu trực tiếp 655,84 82,92% 6,197 86,09%

Bán Nội địa 135,10 17,08% 1,001 13,91%

Cộng 790,94 100,00% 7,198 100,00%

* Cơ cấu thị trường xuất khẩu:

Thị trường xuất khẩu Kim Ngạch XK 2016 (Triệu USD) Tỷ lệ (%)

Mỹ 0,781 12,61%

Hàn Quốc 4,331 69,88%

Philippines 0,120 1,93%

Germany 0,716 11,55%

Australia 0,249 4,03%

Cộng 6,197 100%
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* Cơ cấu sản lượng xuất khẩu:

STT Mặt hàng Sản lượng (tấn) Tỷ lệ %

1 Sú HLSO IQF 2,46 0,38%

2 Sú SUSHI 10,59 1,61%

3 Sú PTO/PD-IQF Tươi 43.67 6,66%

4 Sú PTO/PD-IQF Hấp 8,05 1,23%

5 Thẻ HLSO 14,38 2,19%

6 Thẻ PTO/PD-IQF Tươi 346,18 52,78%

7 Thẻ PTO/PD-IQF Hấp 230,51 35,15%

Tổng cộng 655,84 100%

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện
2016

Kế hoạch
2016

So kế hoạch
(%)

1
Doanh thu bán hàng,và cung cấp
dịch vụ

Tỷ đồng 180,131 80,00 225,16 %

2 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 6,197 3,00 206,57 %

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng (34,638) (40,00)

4. Các hạng mục đầu tư dài hạn đến 31/12/2016:

STT Danh mục đầu tư
Tỷ lệ

sở hữu
Số cổ phần Số tiền đầu tư

Lãi thu về
trong năm

2016
Đầu tư bên ngoài 208.586.870.000

1 Cty KISIMEX 49,79% 14.987.000 192.445.000.000

2 Cty CAMIMEX 3,81% 504.371 13.357.041.460

3 NH BIDV Việt Nam 9.770 97.700.000

5. Tình hình trả nợ vay Ngân hàng đến 31/12/2016
STT Tên Ngân hàng Số tiền Ghi chú
1 Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Cà Mau 2.597.780.000

2 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Cà Mau 820.148.750

3 Ngân hàng Phát triển KV Minh Hải (VDB) 2.764.570.609

4 Vay CB CNV (Vietcombank Cà Mau) 376.800.000

Tổng cộng 6.559.299.359
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kính thưa: - Hội đồng quản trị
- Quý cổ đông

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tình hình khó khăn, thuận lợi và các nguồn lực hiện
tại, cũng như việc xác định những thách thức và cơ hội khi bước vào thực hiện kế
hoạch năm 2017. Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại
hội như sau:
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện
năm 2016

Kế hoạch
năm 2017

So sánh
(%)

1 Sản lượng sản xuất, gia công Tấn 2,305 2,600 112,79%

2 Doanh thu Tỷ đồng 180,13 210,00 116,58%

3 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 6,19 8,00 129,24%

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng (34,63) (30,00)

5 Lực lượng lao động Người 180 250 138,88%

6
Lương BQ – Gián tiếp

– Trực tiếp Triệu đồng 7,700,000
5,200,000

7,700,000
5,200,000

100,00,%
100,00%

2. Giải pháp thực hiện:
2.1. Về tổ chức nhân sự:

- Có chính sách thu hút lao động, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Đánh giá chất lượng lao động, xây dựng chính sách đào tạo cho lao động cũ, mới; có
chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện mục tiêu phát triển của
Công ty.

- Xây dựng chế độ tiền lương tích cực để làm đòn bẩy kích thích phát triển kinh doanh
cũng như có chế độ đãi ngộ tương xứng nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Thực hiện các chính sách thi đua khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích
xuất sắc trong lao động sản xuất.

- Nâng cao vai trò quản lý, tăng năng suất lao động.

- Ban lãnh đạo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo dõi, chỉ đạo các bộ phận
sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện kế hoạch đề ra.

- Theo dõi cập nhật thông tin đến hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả các quy định
cơ chế chính sách nhà nước ban hành, vận dụng thích hợp vào điều kiện hoạt động của
Công ty.

2.2. Về quan hệ tín dụng:

- Tiến hành làm việc với các Ngân hàng về việc cấu trúc nợ cho Công ty càng sớm
càng tốt.

2.3. Về sản xuất:

- Củng cố lại bộ máy quản lý trực tiếp, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất nhằm khai thác
tối đa năng suất.
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm soát Cty CP CBTS XK Minh Hải, Tôi xin báo cáo Đại hội
về thực hiện công tác kiểm tra giám sát năm 2016 như sau:
1/- Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc
kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luât Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức
của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty.

Đại diện Ban kiểm soát cũng có tham gia vào hoạt động thường ngày của đơn
vị để có những thông tin chính xác và thường xuyên về các hoạt động kinh doanh của
Công ty. Từ đó có những ý kiến, kiến nghị đối với hoạt động của Công ty với Hội
đồng quản trị và Ban điều hành.

Chúng tôi đã xem xét và đồng ý về tính trung thực và hợp lý với báo cáo tài
chính 2016 do Ban giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán
AFC Việt Nam và được đăng tải lên website của công ty.

2/- Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, phân công các thành viên thực

hiện giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị cũng
như hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm
soát đã được HĐQT, BGĐ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời
cũng như tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên ban kiểm soát nhằm ngày
càng hoàn thiện quy trình hoạt động, không ngừng công tác quản lý và nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh của công ty.

3/- Báo cáo tài chính năm 2016:
Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và

thống nhất xác định kết quả cụ thể như sau:
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được lập đúng, phù hợp với chuẩn

mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2016 đã được thực hiện đầy đủ,
trung thực, hợp lý và số liệu đã được kiểm toán độc lập bởi Cty TNHH kiểm toán AFC
Việt Nam.

- Về báo cáo tài chính năm 2016 cần nhấn mạnh các vấn đề sau: Công ty có
khoản lỗ lũy kế vượt vốn chủ sở hữu với số tiền là 136.872.250.177 VND và nợ ngắn
hạn vượt tài sản ngắn hạn với số tiền là 349.379.314.111 VND. Những điều này ảnh
hưởng rất lớn đến hoạt động liên tục của công ty. Khả năng hoạt động liên tục của
Công ty phụ thuộc vào các hoạt động có lãi trong tương lai, việc tiếp tục tài trợ của các
cổ đông và việc gia hạn nợ đối với các khoản vay ngân hàng là điều rất cần thiết để
Công ty hoạt động trong thời gian tới.

4/- Nhận xét đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Theo số liệu phòng kế toán năm 2016 dư nợ các Ngân hàng giảm 5.870.719.359
VND và 14,000.00 USD.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa: - Hội đồng quản trị
- Quý cổ đông

Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2016 như sau:
I. Các cuộc họp HĐQT:
Trong năm 2016, HĐQT tổ chức 06 phiên họp, ban hành 06 Nghị quyết với các nội
dung như sau:

Ngày/tháng Số thành viên
tham dự Nội dung

Lần thứ 1:
05/03/2016

3/5

1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2015.
2. Bàn bạc kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu cho năm 2016.

Lần thứ 2:
28/04/2016

3/5

HĐQT thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016 (chậm nhất không
quá ngày 30/06/2016).

Lần thứ 3:
04/05/2016

3/5

1. HĐQT thống nhất danh sách từ nhiệm thành viên
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 và giao lại cho nhà
đầu tư mới đề cử danh sách tham gia HĐQT và BKS
trong kỳ Đại hội sắp tới.
2. HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016 vào ngày 30/05/2016, tổ chức tại
số 09, Cao Thắng, Phường 8, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà
Mau. Giao Ban Giám đốc và Phòng Tổ chức Công ty
triển khai việc tổ chức Đại hội.

Lần thứ 4:
30/05/2016

5/5

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ban Giám đốc đại diện
cho Công ty nhận khoản nợ vay tại Ngân hàng
Agribank Cà Mau, đồng thời tiếp tục quan hệ vay bổ
sung nguồn vốn tại Ngân hàng này để đáp ứng nhu cầu
sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

Lần thứ 5:
26/08/2016

5/5

HĐQT thông qua về thời gian chốt danh sách cổ đông
phục vụ việc đăng ký cổ phiếu Công ty cổ phần chế
biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải tại trung tâm lưu ký
chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch
trên thị trường UPCOM.

Lần thứ 6:
25/09/2016

5/5

HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Huỳnh Hải Triều giữ
chức vụ Phó Giám đốc thường trực tại Công ty Minh
Hai Jostoco.
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II. Hội đồng quản trị Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải nhiệm
kỳ 2012-2017

Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên, trong đó số thành viên độc lập không
tham gia điều hành là 01 người chiếm 20% nhân sự của HĐQT, gồm có:

1. Ông Nguyễn Tấn Dương Chủ tịch HĐQT/Giám đốc

2. Bà Hồ Thị Tú Như Phó Chủ tịch HĐQT/Thành viên độc lập

3. Ông Nguyễn Phú Dũng Thành viên/Phó Giám đốc

4. Ông Huỳnh Hải Triều Thành viên/Phó giám đốc

5. Ông Trần Quốc Phong
Thành viên/Kế toán trưởng (Đơn từ nhiệm
ngày 17/04/2017)

II. Báo cáo kết quả giám sát Giám đốc của HĐQT
Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Giám đốc trong các lĩnh

vực trọng yếu sau:
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2016

phê duyệt.
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Các hoạt động kinh doanh hằng ngày đều tuân thủ đúng theo quy trình quản lý

chất lượng của Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty được sắp xếp tinh gọn.

IV. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư:
Kết quả SXKD năm 2016:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2016 So kế hoạch
(%)Kế hoạch Thực hiện

1 Sản lượng sản xuất, gia công Tấn 2,000 2,305 115,26%

2 Doanh thu Tỷ đồng 80,0 180,13 225,16%

3 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 3,0 6,19 206,57%

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng (40,0) (34,63) -

5 Lao động Người 250 180 72%

6
Lương BQ – Khối Gián tiếp

– Khối Trực tiếp Triệu đồng 6,700,000
4,500,000

7,700,000
5,200,000

114,92%
115,55%

Tình hình đầu tư sửa chữa trong năm 2016:

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016

1 Đầu tư mới Đồng 351,560,802

2 Nâng cấp, sửa chữa Nhà xưởng máy móc thiết bị Đồng 3,670,238,276

Tổng cộng 4,021,799,078
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PHỤ LỤC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT
DOANH NGHIỆP 2014

Điều khoản Nội dung
Điều lệ hiện hành

Đề xuất nội dung
Điều lệ sửa đổi Ghi chú

Khoản 3 Điều
11

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông
nắm giữ từ 05% tổng số cổ
phần phổ thông trong thời hạn
liên tục từ (06) tháng trở lên

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm
giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ
thông trong thời hạn liên tục ít nhất
(06) tháng

Theo
Khoản 2
Điều 114
Luật DN
2014

Khoản 3 Điều
17

Thông báo họp Đại hội đồng cổ
đông phải được gửi ít nhất mười
lăm (15) ngày trước ngày 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).

Thông báo được gửi đến tất cả các
cổ đông trong Danh sách cổ đông có
quyền dự họp chậm nhất mười (10)
ngày trước ngày khai mạc. Thông
báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ
sở chính, mã số doanh nghiệp; tên,
địa chỉ thường trú của cổ đông, thời
gian, địa điểm họp và những yêu cầu
khác đối với người dự họp

Theo
Khoản 1
Điều 139
Luật DN
2014

Khoản 3 Điều
17

Thông báo mời họp phải được gửi
kèm theo các tài liệu sau đây:
- Chương trình họp, các tài liệu sử
dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị
quyết với từng vấn đề trong chương
trình họp;
- Phiếu biểu quyết;
- Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền
dự họp.
Trường hợp Công ty có trang thông
tin điện tử, tài liệu họp có thể thay
thế bằng đăng tải lên trang thông tin
điện tử của Công ty. Trường hợp
này, thông báo mời họp phải ghi rõ
nơi, cách thức tải tài liệu và Công ty
phải gửi tài liệu họp cho cổ đông
nếu cổ đông yêu cầu. Đồng thời,
Công ty phải cung cấp tài liệu theo
phương thức gửi thư bảo đảm nếu có
yêu cầu bằng văn bản từ phía cổ
đông Công ty.

Bổ sung
thêm khoản
này

Điểm b Khoản
5 Điều 17

Vào thời điểm đề xuất, cổ đông
hoặc nhóm cổ đông không có
đủ ít nhất 05% cổ phần phổ
thông trong thời gian liên tục ít
nhất sáu (06) tháng.

Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc
nhóm cổ đông không có đủ ít nhất
10% cổ phần phổ thông trong thời
gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng.

Theo
Khoản 2
Điều 114
Luật DN
2014

Khoản 7 Điều
21

Biên bản kiểm phiếu phải được
gửi đến các cổ đông trong vòng
mười lăm (15) ngày, kể từ ngày
kết thúc kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu phải được công
bố trên website của Công ty trong
thời hạn hai mươi tư (24) giờ.

Theo quy
định Luật
DN, công
bố thông
tin trên
website có
thể thay thế
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việc gửi
văn bản
trực tiếp

Khoản 9 Điều
21

Quyết định được thông qua theo
hình thức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản có giá trị như
quyết định được thông qua tại
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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 51% 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.

Theo quy
định mới
của Luật
DN

Điều 22 Người chủ trì Đại hội cổ đông
chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ
các biên bản Đại hội đồng cổ
đông và gửi cho tất cả các cổ
đông trong vòng mười lăm (15)
ngày khi Đại hội đồng cổ đông
kết thúc.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải
được công bố trên website của Công
ty trong thời hạn hai mươi bốn (24)
giờ kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông
kết thúc.

Lược bỏ
một phần
nội dung.

Khoản 2 Điều
25

... Các cổ đông nắm giữ từ tối
thiểu 05% tổng số 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 giử đến dưới 10%
số cổ phần có quyền biểu quyết
trong thời hạn liên tục ít nhất
sáu (06) tháng được đề cử một
(01) thành viên; từ 10% đến
dưới 30% được đề cử hai (02)
thành viên; từ 30% đến dưới
50% được đề cử ba (03) thành
viên; từ 50% đến dưới 65%
được đề cử bốn (04) thành viên
và nếu từ 65% trở lên được đề
cử đủ số ứng viên.

... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm
giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được đề
cử một (01) ứng viên; từ 15% đến
dưới 20% được đề cử tối đa hai (02)
ứng viên; từ 20% đến dưới 30%
được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối
đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến
dưới 50% được đề cử tối đa năm
(05) ứng viên; từ 50% đến dưới 60%
được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối
đa bảy (07) ứng viên; và từ 70% đến
dưới 80% được đề cử tối đa tám (08)
ứng viên.

Khoản 2 Điều
29

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 bảy (07) ngày
trước ngày họp dự kiến.

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 ba
(03) ngày trước ngày họp dự kiến.

Khoản 7 Điều
29

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.

Thông báo họp Hội đồng quản trị
phải được gửi trước cho các thành
viên Hội đồng quản trị ít nhất ba
(03) ngày trước khi tổ chức họp.

Theo
Khoản 6
Điều 153
Luật DN
2014

Khoản 6 Điều
34

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ
phần có quyền biểu quyết trong
thời hạn liên tục ít nhất sáu (06)

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu
biểu quyết của từng người lại với
nhau để đề cử các ứng viên Ban
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tháng có thể tập hợp phiếu bầu
vào với nhau để đề cử các ứng
viên vào Ban Kiểm Soát. Cổ
đông hoặc nhóm cổ đông nắm
giử đến dưới 10% số cổ phần
có quyền biểu quyết trong thời
hạn liên tục ít nhất sáu (06)
tháng được đề cử một (01)
thành viên; từ 10% đến dưới
30% được đề cử hai (02) thành
viên; từ 30% đến dưới 50%
được đề cử ba (03) thành viên;
từ 50% đến dưới 65% được đề
cử bốn (04) thành viên và nếu
từ 65% trở lên được đề cử đủ
số ứng viên.

kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ
đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
được đề cử một (01) ứng viên; từ
15% đến dưới 20% được đề cử tối
đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến
dưới 30% được đề cử tối đa ba (03)
ứng viên; từ 30% 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.


