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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017 

Ngày 30 tháng 3 năm 2017 
 

Địa điểm: Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Thời gian Nội dung chƣơng trình Đại hội 

Từ 7h30  

đến 8h00 

Đón tiếp đại biểu; đăng ký danh sách dự họp; phát tài liệu, thẻ biểu quyết 

cho cổ đông. 

Từ 8h00 

đến 8h20 

 

Khai mạc 

 Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội. 

 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự . 

Giới thiệu Chủ tọa, Đề cử Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.  

 Phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội. 

 Thông qua chương trình Đại hội. 

Từ 8h20 

đến 10h30 

 

Nội dung chính 

 - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty 14 tháng (Từ 

11/2015 đến 12/2016) và kế hoạch năm 2017. 

  - Trình bày Báo cáo tài chính 14 tháng đã được kiểm toán. 

 - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận 14 tháng (Từ 01/11/2015 đến 

31/12/2016). 

 - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2017. 

 - Tờ trình v/v quyết toán chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 

2015, 2016 và Kế hoạch năm 2017. 

 - Báo cáo của Ban Kiểm soát v/v kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động 

SXKD từ 01/11/2015 – 31/12/2016 

 - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 

 - Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty. 

 - Thảo luận, đóng góp ý kiến. 

- Biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình. 

Từ 10h30 

đến 10h45 

 

Nghỉ giải lao 

Từ 10h45 

đến 11h15 

Báo cáo kết quả kiểm phiếu. 

 Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. 

 Trình bày Biên bản Đại hội. 

11h15 Bế mạc Đại hội 

 Phát biểu kết thúc Đại hội. 
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TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày 14  tháng 3 năm 2017 
 

                                                           

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI  
 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, 

1. Những quy định chung: 

- Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2017 của Công ty CP Môi trường Sonadezi. 

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, 

điều kiện và thể thức tiến hành họp. 

- Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy chế 

này. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa 

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

- Điều hành hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo 

Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết, hướng dẫn các cổ đông 

thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội. 

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời. 

- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành họp Đại hội đồng 

cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ 

đông, đại diện cổ đông tham dự. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký  

- Thư ký do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội 

đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến của Đại hội. 

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. 

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được 

yêu cầu.  
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- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông 

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp 

- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp do Hội đồng Quản trị đề cử. 

- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp thực hiện đăng ký cho các cổ đông 

đến dự họp, phát tài liệu liên quan đến cuộc họp, báo cáo trước Đại hội đồng cổ 

đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp. 

5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu 

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông. 

- Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội 

đồng cổ đông. 

- Giao lại biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Chủ tọa. 

6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

6.1. Điều kiện tham dự: 

Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

6.2.  Quyền của cổ đông: 

- Được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và Tài liệu Đại hội. 

- Được quyền thảo luận và tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc chương 

trình đại hội. 

6.3 Nghĩa vụ của cổ đông: 

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này. 

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ 

tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu …). 

- Thông báo cho Ban tổ chức được biết về các sai sót liên quan đến thông 

tin của cổ đông khi đăng ký. 

- Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ 

khi được Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu 

không quá 03 phút. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lắp. Tập 

trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình nghị 

sự đã được Đại hội thông qua. (Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi nội 

dung ý kiến vào giấy gửi cho Thư ký Đại hội). 

- Trong quá trình diễn ra cuộc họp, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra 

ngoài hội trường phải giữ gìn trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng 

như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.  
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- Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người 

khác. 

- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của 

Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. 

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử 

dụng và bảo quản tài liệu. 

- Cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm 

chỉnh Quy chế này. Nếu vi phạm tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và 

có hình thức xử lý theo điểm b khoản 7 Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13.  

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự họp Đại hội đồng cổ đông sau 

khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua 

bằng biểu quyết. Các phiếu biểu quyết sau khi đã được điền ý kiến của cổ đông 

theo đúng quy định phải nộp lại cho Ban kiểm phiếu. 

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã 

khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu 

quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được 

thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành 

trước đó không bị ảnh hưởng. 

7. Điều kiện tiến hành Đại hội 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của Công ty. 

8. Thể lệ biểu quyết 

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp 

bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết. 

- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp đều có 

quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền 

biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. 

- Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

+ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình 

Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51%/tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp 

thuận. 

+ Đối với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về Điều lệ Công ty Cổ 

phần Môi trường Sonadezi và các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 144 của Luật 

Doanh nghiệp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% /tổng số  



cO phAn c6 quydn bi6u quy6t cinc6c c6 ddng vd dqi dipn c6 dong dy hqp chAp

thu0n.

9. BiOn bin vh Nghi quy5t cuQc h'p D4i hQi tliing 
"6 

a6ttg

- Bi6n b6n vd Nghl q,ry6t hop Dai h6i d6ne 
"6 

d6.tg phii lpp xong vd th6ng

qua tru6c khi bO mac cuQc hoP.

- Bi6n bAn vd Nghi q.ty5t hop Dai hQi d6ng .6 d6.tg ph6i dugc Thu ky Dai

hQi luu giir tai C6ng ty CO ph6n MOi trudrng Sonadezi'

10. Trulng hgp t6 chric Dai hQi tlbng.6 A6ttg kh6ng thirnh

- Trudng hgrp cuQc hqp lan thir nhAt kh6ng du diAu kiQn titin hanh theo quy

dinh tai Muc 6 cria Quy ch6 ndy thi viQc triQu tQp cuQc hQp lan jhri lai phai dugc

ti6n hdnh trong thdi han kh6ng qu5 30 ngdy tc6 ttr ngey du ki6n tii5n hdnh cuQc

hgp thri ntr6t.

- CuQc hgp cria Dai hQi d6ng c6 d6ng lln thir hai dugc ti6n hdnh khi c6 sO

.6 d6ng dU hqp rlai dien it nhdt T% t6ng sti cO phAn c6 quyAn bi6u quy6t ctra

C6ng ty.

- Truhng hgrp cuQc hgp lAn thir hai kh6ng du diAu kipn ti6n hdnh nhu quy

dinh tr6n, thi viQc triQu tQp hqp lan thri ba trong thdi h4n 20 ngdy te tt ngdy

cuQc hgp 16n thir hai dg ki6n ti6n hdnh. Trong trucrng hcr-p nay, cuQc hqp cria Dpi

frOi AO"g c6 d6ng dugc ti6n hdnh khOng php thuQc vdo sO 
"O 

d6ng t6i dg hqp.

- Thdi han dO x6c dinh cilc ty lQ neu tpi kho6n 1 vd khoan 2 Muc ndy ld

trong vdng 30 phirt tC ttr thdi di6m dU dinh khai m4c'

Quy che niry dugc 6p dUng tai Dai hoi c6 d6ng thuhng ni6n C6ng ty C6

phAn VfOi ,*"g Sonade z\ ngay sau khi dugc si5 cO d6ng dai diQn it nh6t
'5lYolt6ngs6 

"6 
pfra" c6 quy6n bi6u quytit cria cdc c6 d6ng vd d4i dien cO d6ng

du hqp bi6u quy6t th6ng q\lr*.
---

cOxc rY

) // /'

Lucrng Minh Hiijn
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Đồng Nai, ngày 17  tháng 3 năm 2017 

  

 

BÁO CÁO  

Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 14 tháng  

(Tháng 11/2015-12/2016) và kế hoạch năm 2017 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. 

 

A- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2016 là những tháng đầu tiên Công ty hoạt 

động với loại hình Công ty Cổ phần. Công ty đã tập trung thực hiện tốt các dịch vụ 

công cộng do UBND thành phố Biên Hòa đặt hàng, tăng cường khai thác và thu 

gom rác hộ dân của Thành phố Biên Hòa, thu  gom rác tại các huyện Long Thành, 

Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu theo chủ trương Đề án đã được duyệt. 

Trong năm công ty bị giảm một số công việc như: Công tác chăm sóc cây xanh, 

công tác quản lý vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín 

hiệu giao thông, công tác duy tu cầu, đường, mương cống do thành phố giảm khối 

lượng đặt hàng nên sẽ ảnh hưởng đến công tác thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 

2016 và các năm tiếp theo. 

Ngoài ra, thực hiện theo chủ trương của UBND Tỉnh, Công ty đã chấm dứt 

chôn lấp rác tại phường Trảng Dài. Lượng rác thu gom được vận chuyển và xử lý 

tại Khu xử lý rác xã Vĩnh Tân từ ngày 01/3/2016.  

Công ty cũng mở rộng, khai thác các loại hình dịch vụ đô thị đến các khu công 

nghiệp trên địa bàn Tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo uy tín với 

khách hàng, đồng thời tạo doanh thu, việc làm và thu nhập cho CB.CNV Công ty. 

I. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được 14 tháng (Từ tháng 01/11/2015 

đến tháng 31/12/2016) 

S 

T 

T 

Chỉ tiêu ĐVT 

Kế 

hoạch 

02 tháng 

cuối năm 

2015 

Kế 

hoạch 

năm  

năm 

2016 

Kế 

hoạch 

14 

tháng 

Thực 

hiện 14 

tháng  

Tỷ lệ 

thực hiện 

14 tháng 

so với kế 

hoạch 

1 
Tổng doanh thu và thu 

nhập khác 

Triệu 

đồng 
    38.000  261.129   299.129   394.423  131,86% 

2 
Lợi nhuận trước thuế 

TNDN 

Triệu 

đồng 
      5.320    28.694     34.014     50.796  149,34% 

3 
Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 

Triệu 

đồng 
      4.150    22.955    27.105     42.100  155,32% 

4 
Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế trên vốn 
% 1,38% 7,65% 9,03% 14,03% 155,32% 
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S 

T 

T 

Chỉ tiêu ĐVT 

Kế 

hoạch 

02 tháng 

cuối năm 

2015 

Kế 

hoạch 

năm  

năm 

2016 

Kế 

hoạch 

14 

tháng 

Thực 

hiện 14 

tháng  

Tỷ lệ 

thực hiện 

14 tháng 

so với kế 

hoạch 

5 

Tổng số thuế và các 

khoản phát sinh phải 

nộp ngân sách Nhà nước 

Triệu 

đồng 
      3.667    21.339     25.006     30.293  121,14% 

6 Lao động bình quân Người          762         785         782         764  97,73% 

7 Thu nhập bình quân 

Triệu 

đồng/ 

người 

      8,949      8,163       8,272     11,749  141,98% 

Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện 14 tháng so với kế hoạch đạt 

131,86%, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 155,32%; chỉ tiêu tổng số thuế và các 

khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước đạt 121,14% so với kế hoạch.  

II. Tình hình thực hiện các dự án 

1. Dự án khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp 21,7ha  tại xã Vĩnh 

Tân - huyện Vĩnh Cửu 

Dự án bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2015 với diện tích 21,7ha; Tổng công 

suất chôn lấp chất thải:  1.583.399 tấn/10 năm. 

Tổng mức đầu tư: 339.200.000.000 đồng    n            ăm    m       n 

          ăm        ồn     n   

Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu: 31.881.000.000 đồng; Vốn ngân sách: 

35.508.000.000 đồng;  ố vốn còn lại do công ty huy động từ vốn vay và các nguồn 

hợp pháp khác. 

Dự án được chia làm 5 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Từ năm 2015 - 2016 với các hạng mục đã thực hiện như sau: 

Hố sinh hoạt 5, Hố công nghiệp 2; Hệ thống xử lý nước thải 100 m
3
; Hạ tầng kỹ 

thuật và các công trình phụ trợ.  

 + Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 : 46.609.000.000 đồng. 

 + Giá trị khối lượng đã thực hiện GĐ : 23.845.000.000 đồng 

- Giai đoạn 2:  Tiếp tục thực hiện từ năm 2017-2018 với các hạng mục sau: 

Hố sinh hoạt 3 và 4; Hệ thống xử lý nước rỉ rác modul 2 (80 m3\ngày.đêm); Phòng 

thí nghiệm; Nhà điều hành, nhà vận hành trạm cân; hạ tầng kỹ thuật; trồng cây 

xanh cách ly. 

2. Dự án đầu tư xe chuyên dùng năm 2015 (giai đoạn 2): Đã nghiệm thu và 

đưa vào sử dụng 04 xe ép rác chuyên dùng 12 tấn.  

3. Dự án đầu tư xe chuyên dùng năm 2016 (giai đoạn 1): Đang thực hiện 

hợp đồng. 

4. Dự án đầu tư xe xúc lật bánh lốp: Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 01 

xe xúc lật bánh lốp đã qua sử dụng. 

5. Dự án đầu tư lắp đặt giếng khoan khai thác nước ngầm phục vụ cho 
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hoạt động của Lò đốt rác y tế: Đã thi công xong. Hiện đang chờ cấp Giấy phép. 

III. Công tác xây dựng đoàn thể- Quản lý nguồn nhân lực 

1. Công tác xây dựng đoàn thể 

Hoạt động tổ chức Đảng, công tác Đoàn thể của công ty luôn được chú trọng 

và duy trì. Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương 

mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, 

nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Công ty. 

2. Công tác quản lý nguồn nhân lực 

Tổng số lao động thực tế có mặt đến hết ngày 31/12/2016 của công ty là 753 

người, giảm 21 người so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu nhân sự của công ty thay 

đổi theo hướng giảm lao động do khối lượng công việc bị cắt giảm, do đó công ty 

phải có chế độ, sắp xếp lại lao động cho phù hợp với thực tế. 
 

B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hội đồng quản trị của công ty gồm 7 thành viên gồm có: 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Đại diện sở hữu 

(Cồ phần) 
Ghi chú 

1 Bà Lương Minh Hiền Chủ tịch 5.712.846 
Đại diện sở hữu CP 

của Tổng Công ty 

2 Ông Bạch Văn Hiền Thành viên 4.500.000 
Đại diện sở hữu CP 

của Tổng Công ty 

3 Ông Nguyễn Ngọc Danh Thành viên 3.000.000 
Đại diện sở hữu CP 

của Tổng Công ty 

4 Bà Trần Võ Hoài Hương Thành viên 1.500.000 
Đại diện sở hữu CP 

của Tổng Công ty 

5 Ông Trần Ngọc Hải  ơn Thành viên 1.500.000 
Đại diện sở hữu CP 

của Tổng Công ty 

6 Bà Quách Ngọc Bửu Thành viên 73.064 
Đại diện sở hữu CP 

của CĐC  Công ty 

7 Ông Võ Thành Tâm Thành viên 65.757 
Đại diện sở hữu CP 

của CĐC  Công ty 

Trong giai đoạn từ 01/11/2015 đến 31/12/2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 

05 cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên để triển khai thực hiện các Nghị quyết 

của Hội đồng quản trị, thông qua các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh 

dài hạn và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hội đồng quản trị đã họp và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định như sau: 

- Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị lần thứ 01, thứ 02, thứ 03, thứ 04, thứ 05 

nhiệm kỳ I (2015-2020); Nghị quyết ban hành các quy chế áp dụng trong Công ty 

Cổ phần Môi trường  onadezi. 
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- Ban hành quyết định thực hiện các quy chế nhằm tăng cường công tác quản 

trị công ty như:  Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị công ty, Quy chế 

quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ, Quy chế giám sát tài chính, Quy chế công 

bố thông tin, Quy chế trình tự thủ tục quy hoạch bổ nhiệm cán bộ, Quy chế Tổ 

chức và hoạt động của các bộ phận trực thuộc công ty và các quyết định bổ nhiệm 

cán bộ quản lý… 

 - Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2016; Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư năm 2016; Quyết định 

ban hành Quy định hệ thống thang lương, bảng lương công ty; Quyết định phê 

duyệt Đơn giá tiền lương và Quỹ lương kế hoạch năm 2016;  

1. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị 

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng. Các 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị được ban hành dựa trên sự thống 

nhất cao của các thành viên. Hội đồng Quản trị đã lãnh đạo hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, đảm bảo lợi ích của 

cổ đông và quyền lợi của người lao động. 

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu 

quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ 

với Ban Kiểm soát Công ty để giám sát các vấn đề như: 

+ Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành 

về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

+ Thông qua nội dung các cuộc họp và các báo cáo định kỳ, Hội đồng Quản 

trị đã thường xuyên xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất của Công ty để 

từ đó đưa ra những nhận xét và biện pháp chỉ đạo kịp thời. 

+ Thông qua các báo cáo và ý kiến của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính 

vàhoạt động điều hành của Tổng Giám đốc Công ty. 

+ Kiểm tra tình hình tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy 

định pháp luật hiện hành khác. 

2. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc Công ty 

Tiền lương thực hiện của Ban Tổng giám đốc được quyết toán như sau: 

- 02 tháng cuối năm 2015: Tiền lương theo kế hoạch 190.000.000 đồng, tiền 

lương được quyết toán 285.000.000 đồng (Quyết toán theo Thông tư 19/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội) 

- Năm 2016: Tiền lương theo kế hoạch 1.246.560.000 đồng, tiền lương được 

quyết toán 1.475.442.000 đồng (quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội). 

3. Quan hệ cổ đông 

Công ty luôn cập nhật và công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng 

khoán nhà nước,  ở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trên website của Công ty và 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 



c. KE HoACH xAna zofi
f. XA ho4ch sin xu6t kinh doanh ndm 2017

C6c chi ti6u k€ hoach ndm 2017 gi6m so vdi thgc hiQn ndm 2016 nhu doanh

thu bdng 72,4yo, Lgi nhuQn sau thu6 bdng 70,3yo, tj' su6t lgi nhuQn tr6n v6n bing
6g,6yo,nQp ngdn s6ch bing 83,7yo vi: dy ki6n s€ d6u thAu c5c dich vr; c6ng ich n6n

C6ng ty sE gi6mt6i da lqi nhufln dO canh tranh vd dAm b6o viQc ldm, thu nhQp cho

ngudi lao dQng.

II. Dinh hufng ndm 2017
^.4- Ti6p tpc tri6n khai thgc hiQn dg 6n khu xri ly rdc thhi sinh ho4t vi c6ng

nghiQp 27,7ha tpi x5 Vinh TAn - huyQn Vinh Cuu

- DAu tu th6m phuong ti6n vAn chuytin r6c d€ d5p tmg nhu cdu md rQng dia

bdn thu goffi, vQn chuy6n r6c d6n c6c huyQn l6n cqn <l6ng thoi thay th6 cfucphucmg

tiQn cfi htit nien han str dUng theo quy dinh.

- Chir trgng c6ng t6c b6i dudng, ddo tpo vd hu6n luyQn ngu6n nhdn lgc dO d5p

img dinh hucmg ph6t trii5n ctra c6ng ty.

Tr6n cldy ld b6o c6o hoat dQng cira HQi d6ng quin tri 14 thang (Tir 1Il2Ol5
d}n 1212016) vd k6 hopch ndm2017. Kinh trinh Dai hQi d6ng cO dOng./.

Noi nhpn:
- Nhu trdn;
- Luu: IDaT.L

S

T
T

Chi ti6u DVT
KG hogch
ndm2017

Phrit tri6n
2017 sovat
KH 2016

Phrlt tri6n
2017 so vr6,i

TH 20i6
I Doanh thu 1.000d 246.997.000 94,6yo 72,4yo

2 Lqi nhudn sau thu6 TNDN 1.000d 24.r98.000 L05,4Yo 70,3o

a
J

Tdng sO thu0 vd c6c khoAn
ph5,t sinh phni nQp ngdn
s6ch Nhd nudc

r.000d 21.422.000 l00,4Yo 83,1o

5 Ti su0t LNST/v6n % 7,99 l04,4Yo 69,6Yo

6 Lao d6ng binh qudn nguol 741 95,2o 97,8yo

7 Thu nhflp binh quAn d/ngudi 9.895.064 l2l,2yo 84,Iyo

#=R//9,{'l

*l
\

6\
\\d.
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nh: VND

rAI SAN
MA

s6 TM
TEi ngiy

31t12t2016
Tgl ngiy

01t11t2015

ong duong tiAn

uong tidn

ngin hqn
0a khdch hing
i b6n ngin han
h6c

ngin hqn kh6 ddi

5c
1. Chiphltrd trudc ngSn hqn
2. Thu6 vd cAc khodn kh6c phii thu Nhd nudc

B. TAt SAN DAt HAN

l. Cfc khoin phdithu ddri hqn
1. Phai thu ddi hqn kh6c

ll. TiisCn cO elnn
1. Tais6n c6 dinh.hou hlnh

Nguydn gi6
cie trihao mdn tOy k6

l1l. Taisdn d& dang diri hqn
1..Chi phi xiy dgng co bdn dd dang

N. DAu tu tii chinh dii han
1, DAu tu g6p v6n vdo itcyn vi kh6c

V. Tai sin ddi hqn kh6c
1. Chi phl tri trudc ddi hqn
2. fai sdn thu6 thu nhfp ho5n tai

110
111
112

100

',40
141

150
151
153

130
131
132
136
137

200

210
216

220
221
222
223

240
242

250
253

260
261
262

5.1

5.3

5.4

5.5

5.7

5,10

5.6

5.2

5.8

271.987.019.493

73.062.912.258
12.242.211.966
60.820.700,292

190.139.827.471
185.934.420.363

1.668.596.415
2.693.463.433

(156.652.740)

7.506.436.027
7.506.436.027

1.277.843.737
212.616.000

1.065.227.737

222.242.129.647

,102.372.050

102.372.050

110.774.962.419
110.774.962.419
241.544.211.141

(130.769.248.722)

92.284.512.613
92.284.512.613

7.500.000.000
7.500.000.000

11.580.282.565
11.455.912.888

124.369.677

231.734.U1.483

58.999.066.700
43.817.681.645
15.181.385.055

158.900.506.276
150.842.013.961

6.020.404.315
2,038.088.000

9.988.957.183
9.988.957.183

3.845.911.324
266.360.000

3.579.551,324

142.484.824.888

72.038.003.728
72.038.003.728

181.581 .999.912
(1 09.543.996.1 84)

44.126.445.534
44.126.445.534.

7.500.000.000
7.500.000.000

18.820.375.626
18.820.375.626

TONG cQNG Tnl sAN (270= ioo + zoo) 270 494.229.149.140 374.219.266.371

Cdc thuy't minh dtnh kdm td
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TRt'dNGSONADEZI

Bi6n Hda, nge.y 17-thdng 02 ndm 2017

BAo cAo TAIcHiNH
Cho nim tAi chlnh t<6t tnr:c noAv 31t12t20i6

B01.DN

BANG cAN D6t rE roAru (nEp rHEo)
Tqingdy 31112120't6

Ngudi lf,p

TrAn.V6 HodriHwong
K6 to6n tru&ng

+
itlnF: VND

NGUON VON 01t11t2015

l. Nq ngin han
1. Nq phdi trd ngudi bAn ngSn hqn
2. Ngudimua trd tidn trudc ngdn hqn
3, Thu6 vA c6c khoAn phdi ngp Nhi nudc

Phditrd ngudi lao dQng
Chi phl phdi trd ngin hqn
Doanh thu chua thUc hign ngSn hqn
Phai tra ngdn hqn khdc
Qu! khen thuOng, phUc lqi

D. VON CHU Sd HUU

l. V6n chri s& h0,u
1. V6n dAu tu cia ch0 s& h0u

C6 ph6u pn6 tnong c6 quyAn bi6u quy6t
2. Qu! dAu tu ph6t tri6n
3. Lgi nhu?n sau thu6 chua phdn ph6i

LNST chua phAn ph6i tOy k6 d6n CK trudc
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rONc cONc ry SoNADEZT ceNG HoA xA Her cnu NcHia vrET NAM
C.TY cp vror TRUOI{G SONADEZI Doc tep - Trr do - Hapn p

56: OL /TTr-SZE-HDQT D6ng Nai, ngdy lt thdng 3 ndm 2017

TO TRiNH 
=i

V/v phucrng 5n phin phiii lgi nhu{n 14 th6ng
(Tir 01/11 12015 d6n 3r/12/2016)

Kinh giri: Dai hQi d6ng c6 d6ng.

Cdn cri LuQt Doanh nghiOp tA AStZOt4lQHl3 ngay 26lll/2014;
Cdn cri Di€u lq C6ng ty;

Cin cri Quy cht5 quan ly Tdi chinh C6ng ty;

Cdn cir Ktit qu6 kinh doanh 14 thang (tir 01/1 ll2OI5 d6n 3IlI2/201q dA

dugc ki6m tofun,
,XHQi d6ng Quan tri trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua phucrng 6n phan

ph6i lqi nhupn 14 th6ng (tt 0111112015 ilen 3111212016) nhu sau:

- Phdn phdi qu! dAu tu ph6t tri6n : IT%LqinhuQn sau thu6 TNDN.

- Phdn ph6i Qu! khen thu&ng, phric lgi: ll%Lqi nhuQn sau thu0 TNDN.

- Phdn pnOi quy thu&ng Ban quAn ly di6u hdnh, cdc cd nhdn vd c5c dcyn vi
hiru quan;02o/o Lqi nhuQn sau thu6 TNDN.

- Phdn ptrOi quy c6ng tdc xdh6i cQng d6ng: \I%Lqi nhuan sau thu6 TNDN.

- Dg ki6n tj' lQ chia c6 tic 14 thing: 8%o/14 thdng.

STT NQi dung DVT 14thhng

I Lgi nhu$n sau thu6 TNDN tldng 42.100.245.343

2
Phf,n phiii crlc qui ((tucrng duong 23% lqr
nhuin sau thu6)

ddng 9.683.056.430

2.1 - Quy ddu tu ph6t tri6n (1O%LNST) tt6ng 4.210.024.535

2.2 - QuY khen thuong, phric lqi (IO%LNST) d6ng 4.210.024.s3s

z.)

- QuI thu0ng Ngudi quan lf; cttc cd nh6n va
cilc don vi hfru quan ()2o/oLNST)

d6ng 842.004.907

2.4 - Quy c6ng t6c xd hQi cQng tl6ng (01%LNST) d6ng 421.002.453

J Loi nhufln sau thu6 cdn lai tI6ng 32.417.188.913

4 Chia c6 tri'c tldne 24.000.000.000

- Ti le cO tric % 8,Iyo

- Gi6 tri cd phi€u d0 chia c6 tric tl6ng 300.000.000.000

- Gi6 trf chia cO tric d6ng 24.000.000.000

5 Lcri nhuin cdn lai sau khi chia c6 trlc tl6ng 8.417.188.913



TrOn dfiy ld phuong 6n phAn ptrOi tqi nhuQn 14 thdng, kinh trinh Dai hOi

d6ng 
"6 

d6ttg xem x6t vithdng qua.l.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- HDQT;
- Trudng Ban ki6m soit;
- Luu: IDQT.}-

c QUAN TRIfu//'
c6rvc ri

'c6'pH
.rudrrnud



TONG CONG TY SONADEZI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
C.TY CP MOI TRTIONG SONADEZI

56: g"?, /TT1-SzE-FDQT D6ng Nai, ngdy Af thang 3 ndm 2017

To TRiNH 
*a-

V/v phucrng 6n phAn phiii lgi nhu$n ndm 2017

Kinh gui: Dai hQi d6ng cO d6ng.

Cdn cri LuQt Doanh nghiQp 
"a 

AglZOt4lQHl3 ngdy 2611112014;

Cin cir Di6u 16 C6ng ty;

Cdn cri Quy chtf quan li Tai chinh C6ng ty;

Cdn cir K6 hoach sin xu6t kinh doanh ndm 2017 ,
yy^. +l n r , . , \ iHQi ddng Qu6n tri trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua phucmg 5n phan

ptrOi tqi nhuan ndm 2017 nhu sau:

- Phen ph6i qu! dAu tu ph5t tri6n : l}YoLoinhudn sau thu6 TNDN.

- Phan pnOi quy khen thudrng, phric loi: IT%LqlnhuQn sau thu6 TNDN.

- Phdn ph6i Qu! thucmg Ngudi qu6n Ii C6ng ty: t6i cla kh6ng qua
252.000.000 d6ng (theo quy itinh t4i Thdng tu28|20I6ITT-BLDTBXH).

- Phan pnOi quy thucrng c6c ch nh6n vd c6c dcrn vf hiru quan: TlYo Lqi
nhuQn sau thu6 TNDN.

- Phan pfrOi quy c6ng tdc xdhQi cQng cl6ng: Tl%LqinhuQn sau thu6 TNDN.

- DU kien d 16 chia cO tric ndm2017: 7o/o/ndm.

STT NOi dung DVT KO hoach ndm 2017
I Lgi nhu$n sau thu6 TNDN tI6ne 24.198.000.000

2
Phin ph6i c6c qui (tucrng tlucrng
23,040 lqi nhu0n sau thuti) tI6ng 5.575.560.000

2.1 - Quf ddu tu phdt tri6n (1O%LNST) d6ng 2.419.800.000
2.2 - QuY khen thu&ng, phric loi (I0%LNST) itdng 2.419.800.000

2.3
- Qu! thucrng Nguoi quin ly C6ng ty
(tuong iluong'l,04yo LNST) (Theo th6ng
tu 28 I 20 I 6/TT-8 LD TB )cI)

ddng 252.000.000

2.4
- QuI thucrng cdc cd nhdn vd c5c tlcrn vi
hiru quan (OI%LNST) tl6ng 241.980.000

2.5 Qu! e6ng t6c xa hQi c6ng d6ng
(01%LNST) tl6ng 241.980.000

a
J Lqi nhu{n sau thu6 cdn l4i A6ne t8.622.440.000

3a Lqi nhufn cdn l4i 2016 chuv6n qua rl6ng 8.417.188.913



STT NOi dung DVT K6 hoach ndm20l7

4 Chia cd ttic eI6ng 21.000.000.000

- Ti 19 cO tric % '7,}yo

- Gi6 tri c6 phitiu tt6 chia c6 tuc d6ng 300.000.000:000

- Gi6 tri chia cd tuc dOng 21.000.000.000

5 Lqi nhuin cdn l4i sau khi clra rglgl tl6ng 6.039.628.913

ViQc phan ptrOi tqi nhuQn ndm 2017 sau khi da c6 ktSt qu6n s6n xuAt kinh

doanh chinh thirc ndm 2Ol7 sE dugc thuc hi6n theo ty lg ke hoach trinh Dai hOi

d6ng t6 d6.tg thudrng ni6n ndm 201'7.

Ri6ng qu! thuong Nguoi quAn lf C6ng ty sE trich thgc t6 tfreo qu! lucrng

thuc hi6n cfia ngudi qu6n ly c6ng ty chuy6n tr6ch theo Khohn2, Di6u 18 Th6ng tu
28I20T6ITT-BLDTBXH:

- Lqi nhuan thgc hiQn b6ng ho{c cao hon k6 ho4ch thi qu} thucmg cta ngudi

quin |y c6ng ty t6i da kh6ng qu6 1,5 th6ng tiAn lucrng binh qudn thuc hi6n ctra

ngucri quan ly cdng ty chuyOn trirch.

- Lqi nhuQn thpc hiQn th6p hcm kti hoach thi qu! thudng cria ngudi quAn l1i

c6ng ty tfii da kh6ng qu6 01 th6ng tidn lucrng binh qu6n thtrc hiQn ctra ngudi qu6n

lli c6ng ty chuy6n tr6ch.

TrOn dAy ld phucmg 5n phAn pfrOi tqi nhuQn ndm 2017 ,, kinh trinh Dai hOi

d6ng 
"6 

d6trg xem x6t vd th6ng qua./.

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- FDQT;
- Trudng Ban ki6m so6t;

- Luu: IDQT.lt

-//.
I DONG QUAN TPtllc---"''

UUsu ' ^

co pH'i



rONc cONc rY SoNADEZI coNG HoA xA sor cnu Ncnia vrET NAM
cTY cp vr6r TRUONG soNADEZI DQc tap - is ao - H4nh phric

56: 95 /TTr-SZE-HDQT D6ng Nai, ngdylt thdng 3 ndm 2017

TO TRiNII
V/v chi tri Thil lao, tidn luong cria II6i tldng quin tri

- Ban ki6m soit Nim 2015,2016 vir K6 ho4ch 2017

Kinh grii: Dpi hQi cl6ng cO d6ng.

A. C6c cin crl'x6c dinh mri'c thi lao, tidn luong, tidn thu0ng cria HQi
-i , , ^-- ^:-il6ng quin tr! vir Ban ki6m soit nim 2015,2016 vh kG ho4ch nlm 2017:

- Di6u lQ t6 chric vd hopt clQng cria C6ng ty CO pha" M6i trudng Sonadezi;

-Th6ng tu 2812016/TT-BLETBXH ngay 011912016 cua BQ Lao dQng Thuong
binh Xe hQi hucmg d6n thuc hipn Nghi dinh s6 53/20164IE-CP ngdy 131612A6 dta
C"hf"h. phtr.quy dinh vC lao dQng, tiAn luong, thi lao, tidn thuong AOi vOl cdng ty co
c6 phdn, v6n g6p chi phdi cria Nhd nu6c;

-, A '- KCt qu6 sin xudt kinh doanh (thang II,l2) ndm20l5 vd ndm 2016.

- K6 hogch s6n xuat kinh doanh ndm 2017 .

B. PhAn si5 fieu

I. Chi tri Tht lao, ti6n lucrng, ti6n thu&ng ndm 2015 (thing ll,l2) vd
nim 20162

STT NQi dung S6

luqng KG ho4ch Thuc hi6n Ghi chf

NIm 20L5 112.000.000 1s3.000.000
2 th6ng

(rr+L212015)

01
Thtr lao HQi <16ng

quan tri
56.000.000 84.000.000

Chri tfch HQi tl6ng
quan tri 01 8.000.000 12.000.000

Thenh vi6n HQi <l6ng
quan tri 06 48.000.000 72.000.000

02
Ti6n luong vd Tht lao
Ban ki0m so6t

65.000.000 69.000.000

Ti6n lucrng cria
Trucmg Ban ki€m soSt

01 57.000.000 57.000.000

Tht lao thdnh vi6n
Ban kitim so6t

02 8.000.000
12.000.000



NIm 2016 612.000.000 734.400.000

01

Tht lao HQi d6ng
quan tri

336.000.000 403.200.000

Chri tich HQi d6ng
quan tri

01 48.000.000 s7.600.000

Thenh vi6n HQi ddng
quan trf

06 288.000.000 34s.600.000

02
TiAn lucrng vd Thir lao

Ban ki6m so6t
276.000.000 331.200.000

Tidn lucrng cua.

Trucrng Ban kiOm so6t
01 228.000.000 273.600.000

Thir lao thdnh vi6n
Ban ki6m so6t

02 48.000.000 57.600.000

(*) Ghi chrt:

th6ng
lqi nh
todn thir lao cdta HDQT - BKS: 1.5 (tdng 50%") so v6i ka hoqch chi trd-

- Ndm 2016: Thit Ki€m sodt

ttuc hiQ)i"yZ,,oa" rt, SXKD' lqi

nnoAo it',wi fie" dst 142, lao HDQT

- BKS vd ti€n lwong crta

II. K6 ho4ch chi tri thir lao, tidn luong, tidn thu&ng cfra IIQi tl6ng quin

tri vi Ban kiSm soit NIm 2017 z

1. Qu} thir lao

- Quy tht lao ki5 hoach dugc x5c dinh tr6n co s6 s6 ngudi qu6n ly cong ty

kh6ng chuy6n tr6ch 12 ngudi), thoi gian lirm viQc vd mric thir lao.(tfnh theo thang)

do C6ng ty xdcai"fr iAia? At^ezoilmirc tidn luong binh qu6n ki5 hoach ctra ngucri

quin lf c6ng ty chuY6n tr6ch.

TiOn lucmg binh quAn kti hoach ndm 2017 cua Ngudi quan ly chuy6n trSch

le 28. 000.000 ddng/ngudi/th5ng.

- Thi lao binh quan kc hoach ctta Hoi d6ng qu6n tri: 5.600.000

d6ng/ngudi/thang

- si5 ngudi qu6n ly kJr6ng chuy6n trSch (thenh vi6n H6i d6ng qu6n tr!): 07

ngudi

=) Tdng qui thir lao k6 ho4ch cfra HDQT nlm 20172 470.400.000 tl6ng'

(5.600.000 a-Ong/"gudi/thang x 07 ngudix l2thang : 470.400.000 d6ng)

- Thn lao binh qu6n kc hoach cria Ban ki6m so5t: 2.800.000

d6ng/ngudi/th6ng.

- SO ngudi quan |y kh6ng chuy@n tr6ch (Ban ki6m soSt): 02 ngudi

:= T,Ong qui thir lao cria Ban ki6m soft nim 20172 67.200.000 ddng

(2. 800. 000 aotrglttgudi/th6ng x 02 x 12 th6ng : 67 .200.000 d6ng)

2. TiAn lucrng ctra Tru&ng Ban ki'5m so6t

Mirc ti€n luong k6 ho4ch ctra Tru&ng ban kit5m so6t:24.000.000 ddng/th6ng



-> K6 hogch qui fidn luong nim 2017 crta Tru&ng Ban ki6m so6t:
288.000.000 tldng

(24.000.000 d6ng x 12 th6ng : 288.000.000 d6ng)

3. Chi tr6 vd q,ry6t toSrt

Thir lao cua HDQT - Ban ki6m so6t vd tidn luong cira Tru&ng Ban ki6m so6t

dugc chi tri hdng thhngtheo quy chd tre lucmg (Ngooi quAn ly) cria C6ng tlt.rCuOi
nim c[n cir vdo ki5t qu6 SXKD ndm 2017, dugc quytit toSn theo quy dinh hu6rng
.x

den t4i th6ng tu 2812016/TT-BLDTBXH:

3.1 . Ti6n lucmg thUc hien cria Trucmg Ban ki6m so6t:

+ C6ng ty hodn thdnh ktf ho4ch SXKD vd lgi nhuQn thUc hien bdng lqi nhuAn

k6 ho4ch thi mric tidn lucmg binh qudn thuc hipn bdng mric tiAn lucrng binh qudn kti
hopch.

+ C6ng ty hodn thenh k6 hoach SXKD vd lqi nhuan thuc hiQn vugt lgi nhuQn

kti ho4ch thi;f L% Iqi nhufln thUc hiqn vugt lgi nhupn k6 ho4ch, mirc ti6n lucrng

binh qudn thr,rc hiQn dugc tinh th6m tOi da bdng 2Yo, nhung kJr6ng qu6 20Yo so vcvi

mric tidn lucrng binh qu6n kti hoach.

thUc hiQn th6p hcrr lgi nhuQn kti hoqch thi cir LYo lo.i

nhu mric tidn lucrng thuc hiQn phii gi6m tru bing lYo so

voi kti hopch.

3.2. Qu! tht lao thUc hiQn dugc x5c clinh trdn co sd st5 ngudi quan ly c6ng ty
kh6ng chuy6n trhchthUc t6 tqi c6c thdi di6m trgng ndm, thdi gian ldm viQc vd mirc
thn lao (tinh theo thring) do c6ng ty xilc dinh t6i da bdng 20Yo mftc tidn lucmg thgc
hiQn cria ngudi quan ly c6ng ty chuy6n tr5ch.

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t vi th6ng qua,V
-lrrl-..---

r DONG QUAN Tmil"z'

trrdl rnUd
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TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI 

 

Số: 18/BC-SZE-BKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2017 

  

BÁO CÁO  

V/v kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

từ ngày 01/11/2015 – 31/12/2016 tại Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi  

 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 

        Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi; 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ 

của Công ty; 

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh từ 01/11/2015 đến 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi 

như sau: 

A. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 

        1. Thẩm định báo cáo tài chính: 

Trên cơ sở báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/11/2015 đến 31/12/2016 của 

công ty và báo cáo soát xét thông tin tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn 

RSM Việt Nam thực hiện, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất các vấn đề sau: 

Báo cáo tài chính của công ty trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính 

của công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của 

năm tài chính, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh 

nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo 

cáo tài chính; ngoại trừ ý kiến của kiểm toán viên đã soát xét BCTC cho kỳ kế toán 8 

tháng kết thúc vào ngày 30/6/2016 đưa ra ý kiến về việc phân bổ lợi thế kinh doanh 

phát sinh khi cổ phần hóa DNNN, được công ty ghi nhận và phân bổ trong 10 năm 

theo Thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 thay vì được phân bổ cho thời 

gian là 03 năm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. Đến thời điểm 

31/12/2016, công ty đã điều chỉnh lại phân bổ chi phí lợi thế thương mại khi cổ phần 

hóa trong thời gian 03 năm, nên ý kiến ngoại trừ này không còn trong báo cáo tài 

chính cuối năm 2016. 

2. Đánh giá công tác kế toán: 

Công ty thực hiện chế độ lập và gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ nộp ngân 

sách nhà nước đầy đủ và kịp thời; 

Hạch toán kế toán tương đối rõ ràng, sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện 

cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu; 

Sổ kế toán mở đầy đủ, chi tiết theo quy định; 
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B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

CỦA CÔNG TY 

Qua quá trình giám sát các hoạt động tại Công ty từ 01/11/2015 đến 31/12/2016, 

Ban kiểm soát có các đánh giá sau: 

I. Tình hình hoạt động SXKD 14 tháng: 

 1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD như sau: 

Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện 14 tháng so với kế hoạch đạt 

131,86%, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 155,32%; chỉ tiêu tổng số thuế và các khoản 

phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước đạt 121,14% so với kế hoạch.  

Các chỉ tiêu trên đều đạt và vượt so với kế hoạch là do: 

+ Công ty đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm vật tư, nhiên liệu; 

+ Lợi nhuận tự khai thác tăng do khối lượng thu gom rác sinh hoạt  tại các cơ 

quan đơn vị tăng: vượt 42,8%; 

       + Khối lượng thu gom vận chuyển và xử lý rác y tế tăng 39%, do ký kết được 

nhiều hợp đồng thu gom và xử lý rác y tế, dự kiến năm 2017 sẽ tăng thêm do Sở 

TNMT đang trình duyệt phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế trên toàn địa 

bàn tỉnh Đồng Nai để công ty thực hiện; 

        Tuy nhiên vẫn còn một số công tác chưa đạt so với kế hoạch do Thành phố Biên 

Hòa thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và dịch vụ công ích nên công ty 

phải bàn giao một số hạng mục công tác kể từ 01/09/2016 cụ thể như sau:  

ST

T 
Hạng mục công tác 

Khối lượng 

bàn giao cho 

Trung tâm 

DVCI từ 

01/09/2016  

Giá trị tạm 

tính (từ 

1/9/2016 đến 

31/12/2016)  

Khối lượng 

còn lại Cty 

thực hiện từ 

01/09/2016 

Giá trị tạm tính 

(từ 1/9/2016 

đến31/12/2016) 

1 
Bảo quản chăm sóc 

cây xanh 
10.484 cây 1.325.206.991 5.348 cây 398.420.196 

2 Quản lý tủ điện 75 tủ 444.997.950 113 tủ 670.463.578 

3 Quản lý đèn THGT 32 nút 647.109.120 13 nút 262.888.080 

ST

T 

Chỉ tiêu Đơn 

vị 

tính 

Kế hoạch 

02 tháng 

cuối năm 

2015 

Kế hoạch 

năm  

năm 2016 

Kế hoạch 

14 tháng 

Thực hiện 

14 tháng  

Tỷ lệ thực 

hiện 14 

tháng so với 

kế hoạch 

1 Tổng doanh thu và thu 

nhập khác 

Triệu 

đồng 
    38.000  261.129   299.129   394.423  131,86% 

2 Lợi nhuận sau thuế Triệu 

đồng 
      4.150    22.955    27.105     42.100  155,32% 

3 Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế trên vốn 
% 1,38% 7,65% 9,03% 14,03% 155,37% 

4 Tổng số thuế phải nộp 

ngân sách Nhà nước 

Triệu 

đồng 
      3.667    21.339     25.006     30.293  121,14% 

5 Tổng vốn đầu tư XDCB Triệu

đồng 
 64.850 64.850 76.988 118,71% 
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4 
Duy tu sữa chữa đèn 

đường, đèn THGT 
4.222 bóng 756.290.882 5.977 bóng 767.166.549 

5 
Mặt đường bê tông 

nhựa 
87,567 km 1.057.075.698 50,014 km 603.747.720 

6 Cầu  602 md 196.204.177 50 md 16.296.028 

7 Duy tu có vật liệu   2.759.711.302   1.839.000.000 

8 Nạo vét mương, cống 828,93 m3 1.476.091.828 120,36 m3 180.753.754 

  Tổng cộng   8.662.687.948   4.738.735.905 

         Việc bàn giao này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến công tác thực hiện kế hoạch doanh 

thu, lợi nhuận của Công ty trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Việc bố trí, sắp xếp 

lại lao động dôi dư sao cho phù hợp, tiết kiệm được chi phí, tăng năng suất lao động và 

hiệu quả trong công tác. 

      2.Tình hình đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản Công ty: 

2.1.  Tình hình tăng giảm TSCĐ 

Trong 14 tháng, công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm tài sản, xe chuyên dùng vận 

chuyển rác do nhu cầu phục vụ công tác sang tiếp rác tại Phường Trảng dài về bãi xử 

lý rác tại xã Vĩnh Tân Huyện Vĩnh cửu (sau khi bãi rác Trảng dài đóng cửa), đoạn 

đường dài thêm 40km.  

- Tình hình tăng tài sản cố định: 60.180.651.107 đồng; 

+ Nhà cửa, vật kiến trúc:  12.151.830.795 đồng; 

+ Phương tiện vận tải:   41.392.254.203 đồng; 

+ Máy móc thiết bị:             179.047.280 đồng;  

+ Dụng cụ quản lý:                               64.136.364 đồng; 

+ Tài sản cố định khác:      6.393.382.465 đồng; 

- Tình hình giảm tài sản cố định:       643.500.000 đồng; 

+ Máy móc thiết bị:                                  48.500.000 đồng; 

+ Phương tiện vận tải:                   595.000.000 đồng; 

   2.2. Tình hình đầu tư tài chính : 

  Đến ngày 31/12/2016, giá trị khoản đầu tư đang theo dõi trên sổ sách như sau: 

STT Khoản đầu tư Giá trị đầu tư 

(đồng) 

Số lượng cổ 

phần (cp) 

Cổ tức được 

chia năm 2016 

(đồng) 

1 Công ty CP Dịch vụ Sonadezi 7.500.000.000 500.000 750.000.000 

          2.3. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản : 

STT Nội dung Số dư đầu kỳ 

01/11/2015 

Số dư cuối kỳ 

31/12/2016 

1 Công trình khu xử lý chất thải 

huyện Vĩnh cửu 

42.786.113.605 92.112.660.378 
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2 C.trình bãi xử lý rác Trảng dài                      161.139.218 144.144.508 

3 Công trình lò đốt rác y tế                                   386.278.400 3.909 

4 Ctrình đường vào Nghĩa trang 

Long Thành 

49.638.818         3.303.818 

5 CTĐiểm tiếp rác xã Tân Hạnh 4.400.000 4.400.000 

6 Đường vào khu xử lý chất thải 

H.vĩnh cửu 

677.699.129  

7 Công trình khác  20.000.000 

 Cộng  44.065.269.170 92.284.512.613 

       Trong đó: Giá trị xây dựng cơ bản dở dang của công trình khu xử lý chất thải 

huyện Vĩnh cửu chưa bàn giao vốn cho Ngân sách Nhà nước: 47.382.461.015 đồng 

(Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, đang chờ bàn giao cho trung tâm phát triển 

quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, theo QĐ số 9709/UBND tỉnh Đồng Nai).  

3. Về công tác quản trị doanh thu, chi phí và công nợ 

- Doanh thu hoạt động tài chính là 3.429.938.000 đồng. Đây là khoản thu nhập có 

được do Công ty thực hiện đầu tư ngắn hạn (là khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn và không 

có kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Đồng Nai). Do đó, doanh thu hoạt động tài 

chính này mang tính tạm thời và không ổn định; 

- Các khoản phải thu khách hàng đến ngày 31/12/2016 là 185.934.420.363 đồng 

(chủ yếu là Phòng Quản lý Đô thị Biên Hòa là 166.569.671.472 đồng (chiếm tỷ lệ 

89,58% là do khoản nợ luân chuyển qua các kỳ); các khách hàng khác: 19.364.748.891 

đồng)và công ty đã trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi đến ngày 31/12/2016 

là 156.652.740 đồng; 

- Qua số liệu công nợ, cho thấy công nợ chủ yếu là từ Nhà nước đặt hàng. Tuy 

nhiên việc để giá trị nợ cao cũng đồng nghĩa với việc bị chiếm dụng vốn. Đồng thời 

doanh thu cũng như sản lượng tiêu thụ chính đến từ hoạt động đặt hàng của Nhà nước. 

Vì vậy cho thấy hoạt động kinh doanh chính của Công ty bị phụ thuộc vào những 

chính sách và phương thức quản lý của Nhà nước.  

4. Tình hình thực hiện ngh a vụ với Ngân sách Nhà nước 

   Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, không để xảy ra tình 

trạng nợ thuế. Tổng số thuế đã nộp trong kỳ là 26.427.597.911 đồng. 

5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

         Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua ngày 8/10/2015. 

STT Chỉ tiêu 
Mức thù lao theo Nghị 

quyết (1người/tháng) 

Thực hiện 14 tháng                   

(T11,12/2015 và năm 2016) 

1 
Thù lao Hội đồng quản trị 

(7 người) 
4.000.000đ/người/tháng 487.200.000 đồng 

2 
Thù lao Ban kiểm soát   

(2 người) 
2.000.000đ/người/tháng 69.600.000 đồng 
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  6. Phân phối lợi nhuận năm 2015-2016:  

    Lợi nhuận sau thuế được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 thông qua . 

       7. Tình hình cổ đông: 

  Chi tiết vốn góp của chủ sở 

hữu 

Giá trị (đồng) Số lượng cổ 

phần 

Tỷ lệ 

Tổng Công ty Phát triển KCN 192.128.460.000 19.212.846 64,04% 

Công ty CP đầu tư XD BMT 39.000.000.000 3.900.000 13% 

CĐ CTy CP Môi trường 

Sonadezi 

1.500.000.000 150.000 0,5% 

Cá nhân (776 cổ đông) 67.371.540.000 6.737.154 22,46 % 

Cộng 300.000.000.000 30.000.000 100% 

Tổng số cổ đông đến ngày 03/03/2017 là 779 cổ đông, tương đương 30.000.000 cổ 

phần (trong đó: 01 cổ đông nhà nước nắm giữ 19.212.846 cổ phần chiếm tỷ lệ 64,04% 

vốn điều lệ, 01 cổ đông nhà đầu tư chiến lược nắm giữ 3.900.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 

13% vốn điều lệ, 01 cổ đông công đoàn Công ty nắm giữ 150.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 

0,5% vốn điều lệ, 630 cổ đông là người lao động trong công ty nắm giữ 5.341.701 cổ 

phần chiếm tỷ lệ 17,81%, 146 cổ đông bên ngoài nắm giữ 1.395.453 cổ phần chiếm tỷ 

lệ 4,65% vốn điều lệ). 

II. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016: 

1. Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn  

      ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu Mã số 
Số dư cuối kỳ 

31/12/2016 

Số dư đầu kỳ 

01/11/2015 

TÀI SẢN    

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 271.987.019.493 231.734.441.483 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 73.062.912.258 58.999.066.700 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 190.139.827.471 158.900.506.276 

IV. Hàng tồn kho 140 7.506.436.027 9.988.957.183 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.277.843.737 3.845.911.324 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 222.242.129.647 142.484.824.888 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 102.372.050 - 

II. Tài sản cố định 220 110.774.962.419 72.038.003.728 

III. Tài sản dở dang dài hạn 240 92.284.512.613 44.126.445.534 

IV. Đầu tư tài chính dài hạn 250 7.500.000.000 7.500.000.000 

V. Tài sản dài hạn khác 260 11.580.282.565 18.820.375.626 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 494.229.149.140 374.219.266.371 
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Chỉ tiêu Mã số 
Số dư cuối kỳ 

31/12/2016 

Số dư đầu kỳ 

01/11/2015 

NGUỒN VỐN       

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 148.962.070.335 66.768.689.009 

I. Nợ ngắn hạn 310 148.962.070.335 66.768.689.009 

II. Nợ dài hạn 330 - - 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 345.267.078.805 307.450.577.362 

I. Vốn chủ sở hữu 410 345.267.078.805 307.443.672.962 

II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 - 6.904.400 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 494.229.149.140 374.219.266.371 

 Qua số liệu trên cho thấy: 

  - Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2016: 494,2 tỷ 

đồng, tăng 132,08% (tương đương 120 tỷ đồng) so với đầu kỳ 01/11/2015 là 374,2 tỷ 

đồng; 

  - Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 345,26 tỷ đồng, tăng 

112,30% (tương đương 37,81 tỷ đồng) so với đầu kỳ 01/11/2015 là 307,45 tỷ đồng 

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu : 

STT Chỉ tiêu ĐVT Số dư cuối kỳ 

(31/12/2016) 

Số dư đầu kỳ 

(01/11/2015) 

1 Cơ cấu tài sản       

  Tài sản dài hạn /Tổng tài sản %  44,97     38,08    

  Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản %  55,03     61,92    

2 Cơ cấu nguồn vốn     

  Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn %  30,14     17,84    

  Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn %  69,86     82,16    

  Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu %  43,14     21,71    

3 Khả năng thanh toán   
  

  Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lần 1,82 3,47 

  Khả năng thanh toán nhanh lần 1,77 3,32 

4 Tỷ suất sinh lợi       

  Tỷ suất LNST/Tổng tài sản % 8,51% 4,38% 

  Tỷ suất LNST/Vốn CSH % 12,19% 5,33% 

  Tỷ suất LNST/Doanh thu % 10,67% 6,89% 

     3. Đánh giá:  

         Tính đến ngày 31/12/2016, các chỉ tiêu tài chính của công ty cơ bản thể hiện 

được tính hiệu quả và lành mạnh về hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu 

nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán đều thể hiện công ty có tình hình tài chính tốt, 
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bảo toàn và phát triển vốn, đồng thời sử dụng vốn hiệu quả trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu tăng  so với đầu năm, cụ thể là: 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016 tăng 

12,19% so với đầu kỳ 01/11/2015 là 5,33%; 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu tại thời điểm 31/12/2016 tăng 10,67% 

so với đầu kỳ 01/11/2015 là 6,89%. 

C. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

VÀ BAN TỒNG GIÁM ĐỐC: 

I. Đánh giá hoạt động của HĐQT công ty: 

   Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, trong đó 06 thành viên kiêm nhiệm trong 

Ban điều hành công ty. Các thành viên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của 

Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, cụ thể là: 

- Đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 

2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và bất thường để giải quyết 

các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị đáp 

ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty; 

- Thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh;  

- Đã ban hành các quy chế nhằm tăng cường công tác quản trị công ty như Quy 

chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế quản lý tài chính Công ty, Quy chế 

công bố thông tin, ... 

- Đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn 

vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty. Công ty TNHH Kiểm toán và tư 

vấn RSM Việt Nam là đơn vị được Bộ Tài chính công nhận và thực hiện công tác 

kiểm toán một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả. 

II. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty: 

Ban Tổng giám đốc gồm 04 thành viên, Tổng giám đốc đã thực hiện phân công 

công việc từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc hợp lý, mỗi thành viên đều phát 

huy và nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong công việc; 

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội 

đồng Quản trị, thực hiện chức năng và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và 

điều lệ của công ty, chấp hành đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định; 

Ban Tổng Giám đốc xây dựng các giải pháp nhằm phát triển Công ty ổn định, 

bền vững; 

Các chế độ, quyền lợi người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động, 

Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời đầy đủ;  

Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. 

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng 

giám đốc, cán bộ quản lý và cổ đông: 

           Hội đồng Quản trị đã ban hành Quy chế quản trị công ty, trong đó quy định cụ 
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thể các nội dung phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát 

nhằm phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty và lợi ích cổ 

đông; 

           Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị, họp giao ban 

và các cuộc họp khác nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty cũng như 

các quyết định của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc giúp cho công tác giám sát 

kịp thời và thuận tiện hơn; 

            Các cán bộ quản lý đã phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ giúp Ban kiểm soát 

hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát. 

D.  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

           Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động 

chuyên trách tại công ty. 

          Trong giai đoạn từ 01/11/2015 – 31/12/2016, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng 

chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty, các công việc thực hiện cụ 

thể như sau: 

           + Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế có 

hiệu lực từ ngày 01/12/2015. Trên cơ sở quy chế đã ban hành, Ban kiểm soát đã phân 

công công việc cụ thể cho từng thành viên, lập kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và 

Ban Tổng giám đốc; 

           + Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, giám sát việc quản lý điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc; xem xét tính pháp lý, trình tự 

thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong 

công tác quản lý; 

           + Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm đảm bảo tính trung 

thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán. Phối hợp 

với đơn vị kiểm toán độc lập xem xét báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, 

hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi các ý kiến của đơn vị kiểm toán 

đưa ra; 

           + Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của 

Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo 

quyền lợi các cổ đông; 

           + Thực hiện việc giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp 

HĐQT, xem xét các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong 

quá trình quản trị  công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng, chủ trương 

điều hành của công ty;  

           Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp, nội dung thông qua các vấn đề sau: 

  Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm theo Quy chế); 

  Phân công công việc cho từng thành viên Ban kiểm soát; 

  Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016; 

Ngoài ra Ban kiểm soát còn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kế toán viên 

hành nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán nâng cao và các chuyên đề về quản lý tài 
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chính, kế toán, chính sách thuế nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, cập nhật kịp 

thời các quy định của Nhà nước. 

E . NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: 

1. Nhận xét:  

- Kết quả kinh doanh, tình hình tài chính: 

          Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty tốt hơn so với năm 2015. 

Tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm do UBND tỉnh cắt giảm đơn giá xúc 

rác từ xúc thủ công sang xúc cơ giới, làm ảnh hưởng đến công tác thu gom, vận 

chuyển và hoạt động kinh doanh của công ty, thêm vào đó công ty phải có chế độ sắp 

xếp lại lao động dôi dư từ việc cắt giảm các công việc. 

- Tính tuân thủ:  

         Công ty hoạt động tuân thủ theo Điều lệ công ty và chính sách pháp luật của Nhà 

nước; chấp hành đầy đủ những quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về công 

bố thông tin và thông báo công chúng. 

2. Kiến nghị: 

- Về công tác tiền lương: 

       + Hiện nay công ty có tổng số lao động là 753 người, việc tính lương cho các 

phòng ban và bộ phận trực thuộc rất mất nhiều thời gian và dễ bị nhầm lẫn trong tính 

toán, Kính đề nghị công ty xem xét trang bị phần mềm tính lương, phần mềm quản lý 

nhân sự để giảm thời gian và rủi ro sai sót trong tính toán. 

- Về quản lý công nợ:  

 + Đối với một số khoản nợ có khả năng không thu hồi được (khách hàng đã lâm 

vào tình trạng phá sản, ngừng hoạt động hoặc mất khả năng chi trả,) thì công ty cần 

đánh giá, xác định lại mức độ tổn thất và có biện pháp xử lý;  

+ Các biên bản xác nhận đối chiếu công nợ với khách hàng công ty thu hồi kịp 

thời và đầy đủ để nhằm đảm bảo một số vấn đề về mặt pháp lý theo đúng quy định. 

-  Về dự án đầu tư:  

+ Trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản Công ty rà soát những tồn tại và thiếu 

sót để rút kinh nghiệm cho các dự án đang và sẽ thực hiện theo đúng quy định; 

   + Công ty cần xây dựng quy chế quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản để 

đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong công tác đầu tư của 

Công ty. Trong quá trình thực hiện đầu tư, cần tuân thủ đầy đủ các thủ tục theo quy 

định của Nhà nước; 

+ Hoàn tất công tác bàn giao vốn cho Ngân sách Nhà nước về công trình khu xử 

lý chất thải huyện Vĩnh cửu: 47.382.461.015 đồng theo đúng quy định . 

F. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017: 

- Tiếp tục giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và giám sát việc quản lý 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc; 

- Kế hoạch kiểm tra giám sát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017; 



- Kd ho4ch ki:l ,1. lao dQng tiAn lucrng vd ki6m tra c6ng trinh XDCB v0 du enkhu xft ly rdc xd Vinh T6n Huy€n Vinf, criu; 
'- --^-o L^'r^r zr,-\

Tr€n ddy ld b5o c6o cria Ban kitim s 5t vd vi6c gi6m s6t hogt d6ng s6n xu6t kinhdoanh cria C6ng ry C6 phAn M6i trudng Sonadezi;
Kinh chric c-olg ty ngdy cdng gh6f tri6n, 6n dinh, b6n vtng, chric euli ,ff.c6

d6ng d6i ddo sric khd .n,i"-riai rrolti-t*rr .o"g .3i a"B.
Trdn trgng biio c6o Dai hOi./.

Noi nhSn:
- Nhu hOn;
- T6ng Cdng ty Sonadezi;
- HDQT, Ban TGD c6ng ry;
- Lrru: BKS

N KIEM SOAT
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ToNG cONc rY SoNADEZT
C.TY cp u6I TRIJONG SONADEZI

Noi nhQn:

- Nhu tr€n;

- Lu'u: BKS.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIFT NAM
DOc l6p - Tu do - H4nh phric

56: l5ITTr-SZE-BKS D6ng Na| ngdy 0B thdng 02 ndm 2017

TO TRiNH
. , .i

V6 vi6c lr5a chgn tlcrn v! ki6m tofn B:io crio thi chinh ndm2017

Kinh gui: Dai h6i d6ng c6 d6ng

Cbn cu LuAt Doanh nghiCp sO OSIZOl4lQHl3 ngdy 2611112014.;

Can cf Di6u le t6 chirc vh hoat dQng cira C6ng fy CO phdn M6i trudng
Sonadezi;

Cdn cfi LuQt Chrmg kho5n s6 7012006/QH1l ngdy 29/612006 vd LuAt sta
it

d6i, bO sung mQt s6 di6u cira LuQt Chrmg khoan s6 62l20l0lQHI2 ngdy
241t112010;

Cin cri c6c quy dlnh hiQn hdnh v0 quin trf c6ng U dai chring;
Thuc hi6n mgc ti6u ndng cao tinh chuy€n nghiQp trong cdng t5c quan tri di6u

henh, tinh c6ng khai minh b4ch trong ho4t dQng kinh doanh cua C6ng fy Cq phdn

M6i truong Sonadezi, kinh trinh Dpi hQi d6ng cd d6ng chdp thuin uy Quy6n cho
H6i ddng QuAn tri lya chgn mQt trong ba C6ng ty ki6m to6n sau dO kiOm toan 86o
c6o tiri chfnh n6m 2017 cta C6ng fy:

Ddy ld c6c c6ng ty kiCm todn hopt dQng hqp gh6p tpi ViQt 
-\am 

vn nip trong
danh s6ch dugc Uy ban,"hung kho6n Nhd nudc chdp thuQn du di6u kiQn ki6m toan
cho c6c C6ng fy ni6m ydt.

Kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ttg xem x6t thdng qua./.

STT TOn c6ng fy ki6m torin Eia chi li6n hO

I
Cgng ty TNHH Ki6m to6n & Tu
vAn RSM ViQt Nam (DTL)

LAu 5, tda nhd Sdi Gdn 3,l4O Nguy6n VIn
Thtr, Phu&ng Da Kao, Qufn 1, TP. FIO Cni
Minh

2
C6ng ty TNHH Ki6m to6n vd
Dich vp Tin hgc TP.HCM

3894. DiQn Bi6n Phri, Phulng 4, QuQn 3,
TP.HO Chf Minh

3
C9ne ty TNHH Ki6m to6n vd Tu
vdn A&C

02 Trucrng Scrn, Phuong 2, QuQn Tan Binh,
TP. HO Chi Minh

TM. BAN KIEM SOAT

(")
3/

;\

c0Nc rY
cO- PHAx

u6rrnUdwc
SOl{ADEZI

Thi ChAu Loan



TONG CONG TY SONADEZI
cONc rY cP tvr6r rRrlor{c soNADEZT

ceNG HoA xA ner cnu Ncni.l vIET NAM
DQc l$p - TF do - H4nh phrtc

n.' rr . . )--L,t , .D6ng Nai, ngayrl{ thdng 3 ndm 2017so: 94 tTTr-szE-HDer

"t
TO TRiNII

V/v b6 sung nginh nghii kinh doanh vi sfra aai Oieu IQ Cdng fy

Kinh grii: Dpi hQi d6ng c6 d6ng.

Cdn cri LuQt Doanh nghipp tA A\DO14/QH13 ngey 2611112014 vd cdc vdn
bin hucmg d5n thi hanh;

Cdn cri DiAu l9 tO chric vd hopt dQng cria C6ng ty CO phAn M6i trudrng

Sonadezi,

HQi d6ng Quan tri trinh Dai hQi d6ng cO d6ng th6ng qua viQc b6 sung

ngdnh ngh6 kinh doanh vd sria AOi Oieu 16 C6ng ty nhu sau:

.1. Th6ng qua viQc b6 sung nginh nghO kinh doanh cria C6ng ty: Ngdnh
nghO "Vfln tii hdng h6a b6ng dudrng bQ".

2. Th6ng qua viQc sria c16i c6c nQi dung cria DiAu lQ (kdm theo Bang t6ng
, 1.) t, l '
h .op di€u chinh vd du thdo Di€u lQ C6ng ty ndm 2 0 I 7).

Kinh trinh Eai hQi d6ng cO d6ng xem x6t vd th6ng qua./.

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- Luu: I{DQT.

-ryv

I DONG quAN rnl

Lucrng Minh IIi6n

u6rrnU
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PHAN nno oAu

OiA,, lQ ndy cria C6ng ty c6 phAn M6i trudrng Sonadezi (sau ddy ggi tEt n
"C6ng ty") ld co s0 ph6p ly cho mgi hopt tlQng cira C6ng ty. Di6u lQ, c6c quy dinh
cria C6ng ty, cfuc Nghi quytit cta Dpi hQi d6ng cd d6ng vd HQi ddng Quin tri ni5u

dd dugc thdng qua mQt c6ch hgp tt pht hgp v6i ph6p luQt li6n quan sE ld nhimg
quy tdc vd quy dinh rdng buQc c16 ti€n henh hopt tlQng kinh doanh cria COng ty.

CHTIONG I. DINH NGHIA CAC THUAT NGU TRoNG DIEU LE

Didu 1. Giei thich thuft ngfr

1. Trong DiAu lQ ndy, nhimg thupt ngfi du6i ddy dugc hi6u nhu sau:

a) "V5n.didu lQ" ld t6ng gi6tri menh gi6 c6 phAn dd,bdncSc lopi vd quy dinh
tai Di6u 5 Di6u lQ ndy;

b) "Lu4t Doanh nghiQp" ld LuQt Doanh nghiQp sa AgtZOt4lQHl3 dugc Qutic
hQi th6ng qua ngdy 2611112014;

c) 'Nguoi qg6n li" Id, Chir tfch HQi d6ng Qu6n tri, thdnh vi6n HQi d6ng Qu6n
trf, T6ng gi6m iltic vd c6 nhdn gifi chilc danh qu6n l!, lchSc c6 thAm qnyAn nhdn
danh C6ng ty ky k6t giao dich ctra C6ng ty theo quy rlinh tai Di6u lQ ney;

. d) "Ngudi c6 1i6n quan" ld cd nhdn ho4c t6 chric dugc quy dinh tpi khoAn 17
Di6u 4 LuQt Doanh nghiQp;

d. "Viet Nam" ld nu6c CQng hda Xd hQi Chri nghia Vipt Nam.

2. Trong Di6u lQ ndy, c6c tham chi6u t6i m6t ho[c mQt so quy dinh ho{c vdn
11 11, r ),
ban kh6c bao g6m c6 nhimg sria ddi hodc vdn b6n thay th6.

3. Cdc ti6u cl6 (Chuong, Di6u cria Didu lQ ndy) dugc su dpng nhim thufn tiQn
cho viQc hi6u nQi dung vd khdng 6nh hucn g t6i nQi dung cria DiA; lQ ndy.

4. Cdc tir ho{c thu4t ngfi dd dugc dinh nghia trong Lupt Doanh nghiQp (n6u
kh6ng mdu thu6n v6i chri thd ho4c ngfr cinh) c6 nghia tucmg tg trong Eidu lQ ndy.

cHUoNG II. tfN, uimr rHUc, TRU sO, cnt NHANH,
vAN PHoNG DAI DIpN, NGTIoI DAI DIFN THEo PHAP LUAT,

THor HAN rrOAT DOJG CUA CoNC ry

Didu 2. TGn, hinh thri'c, trg s&, chi nh6nh, vin phdng tl4i diQn, ngudi il4i
diQn theo phSp luflt, thcri h4n ho4t tlQog cfra C6ng ty

1. TOn Cdng ty

- TOn ti6ng Vipt: CONC Ty C0 PHAN uOr TRUONG SONADEZT
,

- TOn ti6ng Anh: SONADEZI ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

- TOn giao dich: SONAENCO
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- TOn vi6ttht: SzB

- Bi6u tugng (logo):

"-+

. 2. C6ng ty" cO pha" M6i lrudrng Sonadezi ld doanh nghipp thenh vi6n cria
TOng c6ng ty C6 ph6n Ph6t tri6n Khu cdng nghiQp, dugc tO chric, hoat ddng theo
Luft Doanh nghiQp vd c6 tu c6ch ph6p nhdn phu hgp v6i ph6p 1u0t hiQn hanh ctra
ViQt Nam.

3. TrU so ddng ky cria C6ng ty:

- Dia chi: 56 12, dudrng Hulnh Vdn NghQ, phudrng Briu Long, thenh pnO nien
Hda, tinh Edng Nai.

- DiQn thopi: 061 .395 I77I - 061.3952257

- Fax: 061.3952505

- Email : kinhdoanh@sonaenco. com.vn hoflc nhansu@sonaenco.com.vn

- Website : www. sonaenco.com.vn

4. COng ty co th6 thenh lQp chi nh6nh vd vdn phdng ctai diQn tai clia ban kinh
doanh il6 thgc hiQn c6c mgc ti6u hopt ctQng cfra COng ty phu hgp v6i q,tytit einn
cria HQi d6ng QuAn tri vd trong pham vi lu6t ph6p cho ph6p.

-^75. T6ng gi6m d6c ld ngudi dpi diQn theo ph6p luflt cria C6ng ty.

Ngudi dai diQn theo ph6p luQt cria C6ng ty c6 trfichnhiQm sau ddy:

a) Thgc hiQn c6c quyAn vi nghia 4r dugc giao mQt c6ch trung thgc, c6o trgtrg,
tOt nnat nhdm b6o cl6m loi ich hgp ph6p cria COng ty;

b) Trung thdnh v6i lqi ich cria Cdng ty; kh6ng sri dpng th6ng tin, bi quy6t, co
hQi kinh dguoh cria C6ng ty, kh6ng lam dpng dia vi, chric vU ve su dpng tdi sin cria
C6ng ty dO tu lgi ho{c phuc vu lqi ich cria t6 chfc, c6 nhdn kh6c;

c) Th6ng b6o kip thdi, dAy dri, chinh x6c cho 96"qty vAliQc.ngudi clpi diQn

il6 vd ngudi c6 li6n quan cria hg ldm chri ho4c c6 c6 phdn, ph6n v6n g6p chi ph6i
tqi c6c doanh nghiQp kh6c.

6. Tru khi ch6m dut hopt dQng tru6c thdi hqn theo DiAu 58 Di6u 16 ndy, thdi
hqn hopt dQng cira COng ty bfit ddu tt ngey thdnh lpp vd ld v6 thdi hpn.
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CHTIOI{G III. MUC TIEU HOAT DQNG, PHAM VI,
NcAun NcnD Krr\H DoANH c0^l c0Nc ry

Oidu 3. Mgc ti6u hoqt tlQng

1. Thgc hipn nhiqm vu san xu6t vd cung img san phAm, dich vp c6ng ich v6
dO thi quy dinh tai LuQt D6u thdu

2. Kinh doanh co lgi nhuQn, huy dQng vd su dung d6ng v5n c6 hiQu qui nhdt,
khdng rgttg ph6t tri6n cdc.ngudn lgc, c6i ti6n ch6t lugng, ndng cao n5.ng igc cpnh
tranh nhdm th6a mdn nhu cdu ngdy cdng cao cta kh6ch hdng.

3. TOi dahoahiQu qu6 ho4t clQng kinh doanh tr6n cA hai m{t: HiQu qu6 xd hQi,
hiQu qu6 kinh doanh.

4. Cei thiQn diAu kiQn ldm viQc, 6n dinh cuQc s6trg cho ngudi lao clQng, b6o
d6m lqi ich hqrp ph6p ciua cdc c6 <l6ng vd ldm trdn nghia W ctOi v6i Nhd nu6c.

Didu 4. Ph4m vi, nghnh, nghd kinh doanh

l. Ph4m vi kinh doanh:

a) C6ng ty dugc ph6p lfp kC hopch vd ti6n hdnh tdt ch c6c hopt dQng kinh
doanh i16 ddng ky v6i Co quan ddng ky kinh doanh vd Didu lQ ndy, phu hgp v6i
quy ilinh cua ph5p ludt hiQn hdnh vd thyc hiQn c5c biQn ph6p thich hqrp dC dpt dugc
c6c mpc ti6u cria C6ng ty.

b) Cdng ty dugc tg do kinh doanh trong nhimg ngdnh, nghA md ph6p lupt
kh6ng cdm.

2. Ngdnh, nghA kinh doanh:

- Thu gom r6c th6i sinh hopt;

- Qu6t dgn ducmg b0, via hd, dich vp lau dgn v6 sinh;

. - Thu Bon, vfn chuy6n vd xt lf ch6t thii rEn Q6c thii sinh hopt, c6ng nghigp,
v t6);

- Xt ly nu6c th6i;

- B6n bu6n ph6 ligu;
i,. t A r ( r.^ , K.- Tai ch€ ph€ li6u, sin xu6t phdn hiru co (kh6ng t5i ch6 vd s6n xu6t tpi try so

C0ng ty);

- TAi ch6 phti liQu (kh6ng t6i chti tpi trs so C6ng ty);

- Duy tu, sta chfia c6c hQ th6ng c6ng trinh thoSt nu6c;

- Duy tu, stra chira c6c hQ th6ng c6ng trinh via hd, cdu ducyng; thi c6ng xdy
dUng c6ng trinh giao th6ng;

- XAy dpg nhd c6c loai;

- San 16p mflt bing;

- QuAn lf, chdm s6c cdng vi6n c6ng cQng, hoa vi6n, cdy xanh duong ph6;
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- Tr6ng vd c6t tiatqo hinh cdy xanh, hoa ki6ng c6c 1o4i;

- Bdn bu6n cAy xanh, hoa ki6ng c5c lo4i;

- Thi c6ng xdy dpg, duy tu bAo du0ng c6ng trinh c6ng vi6n cdy xanh; xdy
d\mg, qu6n ly c6c dich vU vd duy tu bAo dudng phpc W khu d6n cu; xdy dy;rg du
lich, kh6ch sgn, khu vui choi gi6i tri, dfch vU 6n u6ng, chg d6m;

- QuAn ly, vfn henh hQ th6ng chi6u s6ng c6ng cQng, hQ th6ng cldn tin hiQu
giao th6ng; quAn li kinh doanh du ljch, kh6ch san, khu vui choi gihitri, dich vg 6n
u6ng, chg d6m;

- Duy tu sira chta hQ th6ng chit5u sSng cdng cQng, hQ th6ng ddn tin hiQu giao
th6ng;

- Dfch vp mai t6ng, hoa t5ng, xdy mQ;

^l- D6u tu x6y d\mg, qu6n lf vd khai th6c nghia trang;

- Kinh doanh du lich lfi henh nQi dia;

- Kinh doanh kh6ch spn;

- Kinh doanh khu vui choi gi6i tri, chg d6m;

- Kinh doanh dich vp 6n u6ng;

-BSnbuOn thiCt bi m6i trucmg;

- Dai lf ph6n ph6i c5c thi6t bi vO mdi truong;

- Kh6o s6t thi6t k6 vd thi c6ng c5c c6ng trinh tli6n chi6u s6ng, diQn trang trf,
r.  ,t I .
diQn trung th6'vd trpm bi6n 6p d6n 35KV

- Vpn t6i hdng h6a bing tluong bQ.

CHUOI{G IV. v6N DIEU LE, CO prrAN

Di6u 5. V6n ttidu lQ, c6 phAn

1. V6n diAu 10 cria C6ng ry le 300.000.000.000 d6ng (Ba trdm tf d6ng).

-lAA+1.,r\1^ 
nnnnnnTdng s6 v6n di6u lQ cria C6ng ty dugc chia thdnh 30.000.000 cO ph6n, m6i c6

phdn c6 mQnh gi5 ld 10.000 i16ng.

2. C}ngty c5 th6 thay d6i vtin diAu le khi dusc Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng
qua vd theo quy clinh cria phSp luQt.

Z.f?rtc6 cd phAn cria C6ng ty vdo ngdy th6ng qua DiAu lQ ndy ld c6 phAn ph6
th6ng.

4. C6ng ty c6 th6 ph6t henh c6c 1o4i c6 phAn uu c15i kfi6c sau khi c6 s1r ch6p
thupn cria Dgi hQi d6ng c6 d6ng vd phir hqrp v6i c6c quy dinh cua ph6p luflt.

5. CO phAn ph6 th6ng ph6i itugc uu ti6n chdo b5n cho c6c c6 <16ng hiQn hfru
theo tj'lQ tucmg img v6i fj, lQ so hiru c6 phAn ph6 th6ng cria hg trong Cdng ty, trir
trutmg hgp Dpi hQi d6ng cO d6ng quytit clinh kh6c. SO cd phan cO d6ng kh6ng ddng
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c6ng ty quy6t dinh. HQi d6ng Quin tri c6
theo c6c di€u kiQn vd c6ch thric md

khdng dugc b6n sti cd phAn d6 theo c5c
u kiQn dd chdo b6n cho c6c c6 ct6ng hiQn
a S0 giao dlch chimg kho6n theo phucmg

thric ctdu gi6.

6. C6ng ty c6 th6 m,ra c6 phAn do chinh Cdng ty dd ph6t hanh theo DiAu 129
vd 130 Lu4t Doanh nghiQp. Cd phdn do Cdng ty mua lai ld cO phitiu qu! vd HQi
ddttg Qubn tri c6 th6 chdo ban theo nht g ia"l, thric pht trgp voi quy dinh cria
Ei6u lQ ndy, LuQt Chtmg kho6n vd vdn b6n hucrng d6n H6n quan.

, 7. " C6ng ty c6 th6 ph6t henh c6c lopi chimg kho5n khSc khi duoc Dai hQi
<tdng c6 ddng th6ng qua vd phu hqp v6i quy dfnh cria ph6p luQt.

Didu 6. Chring nhgn c6 phi6u
t aA 4  a  A , I

. l. CO d6ng cua Cdng ty dugc cdp chimg nhQn cd phi6u tucrrg img v6i s6 c6
ph6n vd lopi cd ph6n sd hiru.

ky cria ngucri clAi diQn theo ph6p luqt vd
ai ghi 16 sd lugmg vd lopi c6 phitiu md cO

th6ng tin kh6c theo quy dinh tpi kho6n 1

Di6u 120 LuQt Doanh nghiQp.

3. Trong thdi hpn ba muoi (30) ngdy k6 tt ngey nQp <l6y dt ho so do nghi
chuy6n quy€n sd hiru c6 phdn theo quy-dinh cria Cdng ty hodc trong thoi hqn hai
(02) th6ng (hopc thgi hpn kh6c theo di6u khoan ph6t hdnh quy dinh; tC ttr ngdy
t!1tr torin {Ay chi tiAn mua c6 phan theo nhu quy di+ tpi phucrn g'6n phSthenh-c6
phi6u cta Cdng ty, c6 d6ng dugc c6p chimg nh0n c6 phi6u. Cd ildng kh6ng ph6i
tr6 cho C6ng ty chi phi in chimg nhfln c6 phitiu.

mgi chi phi li6n quan cho C6ng ty.
triQu D6ng ViQt Nam, tru6c tctriti6p

hinh thric kh6c vd sau mudi l6m (15)
C6ng ty c6p cd phitiu mdi.

Didu 7. Chrfrng chi chrfrng khodn kh6c

Chtmg chi trSi phi6u hoflc c6c chimg chi chimg khodn khdc cria C6ng ty (tru
c6c thu chdo bfin, chc chimg chi tpm thoi vd c6c tdi 1i6u tucmg tU) dugc ph6t hdnh
c6 cht \f cua nguoi dai dipn theo phSp lu4t vd d6u cua C6ng ty.

Didu 8. Chuy6n nhugng c6 phAn

t . r6t ch c6c c6 phAn dugc tg do chuy6n nhugng tru khi Di6u lQ ndy vd ph6p
lupt c6 quy dinh kh6c. ViQc chuytin nhugmg dugc thgc hiQn bing hqp d6ng theo
m6u cira C6ng ty. Khi cd phitiu cria C6ng ty itugc ni6m y6t tr6tt Sd giao dich chimg
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khoan ho4c ddng ky giao dich tr6n UPCOM, viQc chuy6n nhugng theo c5c quy
dfnh cua ph5p luat vA chimg khodn vd thi trucrng chimg khoan.

A aA r X I r ,t ' r A a r2. Cd phAn chua dugc thanh to6n dAy clu kh6ng dugc chuy6n nhucmg vd
hucmg c5c quyAn loi li6n quan nhu quy6n nhfn cO tric, quyAn nhQn c6 phiQy ph6t
hdnh dC tang vdn c6 phAn tt ngudn v6n chri sd hiru, quy6n mua cd phiiSu m6i chdo
ban.

3. Trucrng hqrp c6 d6ng ld c5 nh6n chi5t thi nguoi thtra k6 theo di chric ho{c
theo phSp lupt cria cd cl6ng d6 ld c6 tl6ng cria C6ng ty. Trudrng hqp cd phAn ctra c6

tt6ng ld cSnhAn ch6t me khdng c6 ngudi thla k6, ngudi thria k6 tir ch6i nhpn thla
kti ho6c $ tru6t quyCn thira k6 thi s6 cO phAn cl6 dugc gi6i quyiSt theo quy clinh cria
ph6p luAt vO dAn sg.

tnAr^4. C6 d6ng c6 quy6n tdng cho mQt ph6n ho{c todn bQ c6 phdn cira minh cho
ngudi kh6c, sri dpng cO phdn cl6 tra no. Trudrng hqp ndy, ngudi dugc t4ng cho hoflc

r^ rJnhpn tr6 ng bdng c6 phdn sE ld cO d6ng cira COng ty sau khi hoan tdt cdc thri tgc
chuy€n nhugng theo quy dinh cua Di6u lQ ndy vd ph6p lupt c6 1i6n quan.

5. DOi v6i c6 phAn ngudi lao dQng mua th6m theo thdi gian cam ktit ldm vi6c
cho COng ty:

. - Tgong thdi gian cam k6t ldm vi6c cho C6ng ty thi s6 c6 phAn ndy sE bi hpn
ch6 quy6n chuy6n nhugmg.

- Trucmg hqp COng ty thgc hiQn t6i co 16,, d6n t6i ngudi lao dQng phii ch6m
dut hqrp ddng.lao dQng, th6i viQc, mdt viQc theo quy clinh cria BQ luft Lao dQng
tru6c thdi han dd cam k6t thi s6 c6 ph6n dd duo. c mua th6m ndy sE dugc tg do

r A I m \ r \ . r iA , I
chuy6n nhugng. Trudng hgrp nguoi lao dQng c6 nhu cdu b6n lgi cho Cdng ty sd cO

phdn ndy thi C6ng ty c6 th6 mua lpi v6i gi| sfit du6i gi6 giao dich tr6n thi trudrng.

- Trudrng hgp ngudi lao dQng ch6m drrt hqrp d6ng lao dQng tru6c thoi han dd
cam k6t thi c6 th6 b6n lai cho COng ty toari b0 sO c6 phAn dd dugc mua th6m ndy
voi gif s6t du6i gif giao dich tr6n thi truong nhmg kh6ng vuqt qtd gi6 dd dugc
mua tpi thdi di6m cO phdn h6a.

- fttit thoi gian cam k5t lim vi6c cho COng ty thi sO 
"6 

phAn ndy dugc tg do
tAl

cnuyen nnugllg.

Dii,u 9. Thu trdi ca phAn

c6 phdn dd cl6ng ky mua, HQi d6ng Quin tri th6ng b5o vd c6 quyiin y6u cAu c6
d6ng d6 thanh to6n sd tidn cdn 14i cung v6i tidn ldi tr6n kho6n ti6n c16 vd nhimg chi
phi ph6t sinh do viQc kh6ng thanh torin dAy dri g6y ra cho C6ng ty.

" 2. Thdngbilo thanh toiin n6u tr6n ph6i ghi rd thoi h4n thanh to6n m6i (ttii
thi6u ld b6y (07) ngdy kO tt ngey grii th6ng b5o), dia di6m thanh to6n vd th6ng b6o
phei gli rd truong bqp kh6ng thanh to6n theo ching y6u cAu, si5 c6 phAn chua thanh
toan h6t s6 bi thu h6i.
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3. HOi d6ng Qu6n tri c6 quyAn thu h6i c6c cd phAn chua thanh to6n clAy dri vd
dutrg hpn trong trudng hgp c6c y6u cAu trong th6ng b6o n6u tr6n khdng dugc thgc
hipn.

4. C6 phAn bf thu h6i duqc coi ld
khoan 4 Di6u 111 LuQt Doanh nghiQp. H

Xrrt'quy6n b6n, tdi phan ph6i hoflc gi6i quy€t
'\ho{c c6c d6i tugrg kh6c theo nhimg di6u kiQn vd c6ch thric md HQi cl6ng Quin tri

,t 
^ 

r\ r \ r \ r I r A
thdy ld phn hgrp. Trudng hqrp kh6ngbdn hOt s6 c6 phdn bi thu h6i, Cdng ty ph6i
ctdng hj. diCu chinh v6n di6u lQ bing gi6 tri menh gi6 sO cd phAn dd dugc thanh
to6n dri theo quy dinh tai Di6u ll2Ludt Doanh nghiQp.

- nl i^ a .- A rX ' L +^ +l': .,'5. CO d6ng ndm git cd ph6n bi thu h6i phii tt b6 tu c6ch cd d6ng tl6i v6i
nhftTrg cO phdn d6, nhtmg v6n ph6i thanh toin tdt ch c6c kho6n ti6n c6 li6n quan
cQng v6i tiAn l6i (theo tj' lQ ktr6nB gu5 15% mQt tu-) vdo thdi cli6m thu h6i theo
quy6t dfnh cira HQi tl6ng QuAn tri k6ltr ngiry thu h6i cho d6n ngey thgc hiQn thanh
to6n. Hgi d6ng Qu6n tri c6 toan quy6t Quy6t dinh viQc cu0ng ch€ thanh to6n todn
bQ gi6 trf c6 phi6u vdo thdi di6m thu h6i.

\r\\
6..Th6ng b.ao thu h6i dugc gui c16n ngudi ndm git cO phdn bi thu h6i tru6c

thdi cti6m thu h6i. ViQc thu hdi vdn c6 hiQu lgc kO ci trong trucmg hqrp c6 sai s6t
ho{c bilt cdntrong viQc gui th6ng b6o.

cHrIclNG v. co cAu ro cHuc, QUAN TRI vA KIEM soAr

Didu 10. Ccr c6u t6 chfc quin lj
A .A

Co c6u t6 chric qu6n lf Cdng ty bao g6m:

1. Dai hQi ct6ng c6 d6trg;

2. HOi d6ng Quin tri;

3. Ban Ki6m so6t;
tmA4. T6ng gi6m <16c.

cHTIONG vr. co DONG vA DAr Her oONc cO ooNc

Didu 11. Quydn cfra c6 OOng

, 
^i 

r^ 1\ 1 a a 1- 
^^ 

, ,
1. CO ddng li ngudi chir sd hiru C6ng ty, c6 c6c quy6n vir nghia v9 tuong img

theo s6 c6 phAn vd lopi c6 phdn md ho so hiru. C6 <l6ng chi chfu tr6ch nhiQm vA ng
vd c6c nghia vq tdi s6n kh6c ctra C6ng ty trong pham vi s6 v6n dd g6p vlro C6ng ty.

^l .^ X2. CO ct6ng ndm gifi cO ph6n ph6 th6ng c6 cdc quy6n sau:

a) Tham dg vd ph5t bi€u trong c6c cuQc hgp Dpi hQi ddng c6 d6ng vd thgc
1.  ), r.A '
hiQn quy6n bi6u quy6t tryc ti6p tpi D4i hQi ddng c6 d6ng ho{c th6ng qua dpi diQn

dugc uy q,ryAn hopc thgc hiQn bo phitiu tir xa;

b) NhQn c6 tric v6i mric theo quy6t dinh cira E4i hQi ddng c6 tl6ng;
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c) TU do chuyi5n nhugng c6 phAn dd dugc thanh to6n dAy dir theo quy dfnh
" ^.1 r^

cria Di0u lQ ndy vd ph6p luflt hien hdnh, ngoai tru trudng hqp quy dinh t4i kho6n 2

vd khoin 5 Di6u 8 Di6u lQ ndy;

d) Dugc uu ti6n m,ra cO phi6u m6i chdo b6n tucrng img v6i t} le c6 phAn ph6
th6ng md h9 sd hiru;

cl) Xem xdt, tra cr?u vd trich lpc c6c th6ng tin trong Danh sSch cO d6ng c6
X r .l A, X oquy6n bi6u quy€t vd y6u c0u sira d6i c6c th6ng tin kh6ng chinh x6c;

. e).Xem x6t,tra ciru, trich lpc ho{c sao chpp Di6u lQ ndy, bi6n b6n hgp Dpi hQi
d6ng c6 d6ng vd cdc Nghi quy6t ctia Dpi hQi cl6ng c6 d6ng;

g) Trucmg hqp.C6ng ty ei6i th6.ho{c ph5 sAn, dugc nh?n mQt phAn tdi s6n cdn
lpi tuong img vdi s6"c6 ph6n.gop v6n vdo 

"C6"9 
ty sau khi C6ng ty dd thanh to6n

cho chri ng vd c6c c6 <16ng ndm git lopi cO ph6n kh6c cta C6ng ty theo quy clinh
cta ph6p 1u4t;

r \ ir^ ; ^ r .
h) YOu cdu Cdng ty mua lpi c6 ph6n cria c6 cl6ng trong c6c trudrng hgp quy

tlinh cria Lu$t Doanh nghiQp;
.\ 

^, X t t , ,, 'i) C6c quy6n khSc theo quy dinh cria Di6u lQ ndy vd ph6p luQt.

3. CO d6ng ho{c nh6m c6 ddng nim gift tir 10% tro l6n t6ng s6 cO phAn ph6
th6ng trong thoi h4n li6n tpc tt s6u (06) th6ng trd l€n c6 c6c qrryAn sau:

r ^X r , . r v
a) DO cir ngudi vdo HQi d6ng QuAn tri ho{c Ban Ki6m so5t;

b) YOu cAu HQi d6ng Qu6n tri thgc hiQn viQc triQu t4p Dpi hQi d6ng ci5 d6ng
theo c6c quy djnh tai Di6u 114 vd Di6u 136LuQtDoanh nghiQp;

c) Xem x6t vd trich lgc sd bi6n b6n vd c6c nghf quy6t cria HQi d6ng Qu6n tri,
b6o c6o tAi chfnh gita ndm vd hing ndm theo m6u cria hQ th6ng k6 toSn ViQt Nam
vd cilc b6o c6o cria Ban Ki6m sodt:

1\ rr^ I 'd) Y€u cdu Ban Ki6m so6t ki6m tra timg vdn dO cg th6 1i6n quan d6n qu6n ly,
tti6u hdnh hopt dQng cria C6ng ty khi xetthdy cAn thi6t. YOu cdu phii th6 hiQn b6ng
vdn b6n; ph6i co ho, t6n, tlia chi thuong tru, qu6c tich, sO Gi6y jh*g minh nhAn
ddn, HQ chi6u hoflc chimg thgc c6 nh.an hgrp ph6p kh6c c16i v6i cd cl6ng Id c6 nhdn;
t6n, dia chi thudngtrl, qudc tich, s6 quyOt dinh thenh lpp hoac s6 ddng hi kinh
doanh eOi vOi c6 d6ng ld t6 chric; 16 lugtrg c6 phAn vd thdi di6m d[ng ky .6 phAn

I -^ 
o 

-^ \ , ? rA ?

cria timg c6 ddng, t6ng s6 c6 ph6n cin ch nh6m c6 d6ng vd tj'lQ so hiru trong t6ng
sti c6 phAn cria C6ng ty; vdndA cAn ki6m tra, mpc dich ki6m tra;

J\  , I r r ' + 'd) C6c quy6n kh6c dugc quy dinh tpi Di6u lQ ndy.

Ei6u 12. Nghia vg cfra cd d6og
nA +nCo clong c6 cilc nghia vU sau:

1. Tudn thu DiAu lQ vd c6c quy ch6 cria Cdng ty; ch6rp hdnh qnyt5t dinh cua
Dai hQi il6ng cO d6ttg, HQi d6ng QuAn tri;

,2. Tham gia cdc cuQc hop Dpi hQi d6ng c6 d6ng vd thpc hiQn quyAn biiSu
quytit tr.uc titip ho{c th6ng qua dpi diQn <lugc riy quyAn hoflc thgc hiQn b6 phi6u tir
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xa; co ddng c6 thiS .ry quydn cho thdnh vi6n HQi d6ng Quin trf ldm dpi diQn cho
minh tpi Dpi hQi cl6ng c6 d6ng.

3. Thanh to5n tidn m.ra rO phAn ctd tl6ng ky mua theo quy dinh.
A   A t. I o 1, 1 , 11. av4. Cung cdp dfa chi chfnh x6c khi tldng ky mua cd phAn.

5. Cdc nghia vu khSc theo quy dinh cira Di6u lQ ndy vd phdp ludt hi6n hanh.

6. Chiu tr6ch nhiQm c6 nhdn khi nhdn danh C6ng ty dudi mqi'hinh thfc d6
thgc hiQn mQt trong c5c hdnh vi sau ddy:

a) Vi pham ph6p luQt;

p) fi6n henh kinh doanh vd c6c giao dich kh6c dC tu lqi ho?c phuc vu loi ich
cria tO chfc, c6 nh6n kh6c;

.c) Thanh todn cdc khoan no chua dtin hpn tru6c nguy co tdi chfnh c6 th€ xiy
ra ddi vdi C6ng ty.

Didu 13. D4i hQi tldng c6 d6ng

tdi chinh.

2. Hoi d6ng QgAn tri td chric trigu tQp ho.p Eai hQi ddng cO d6ng thudrng ni6n
vd lga chsn.dia di6m phD hqp. Dai hOi d6ng cd d6ng thuong ni6n quyci einrt
ntrfi'ng v6n dO theo quy dinh ctra ph6p lugt vd bicu lQ ndy, dpc bigt th6ngqua c6c
b6o c6o tdi chi"nh ndm vd dg toSn cho ndm tdi chinh ti6p theo. C6c ki€m todn vi€n
dOc 10p c6 th6 dugc mdi tham dg de tu v6n cho vi6c lnOtrg qua c6c b6o c6o tdi
chinh ndm.

3. Hqi <t6ng Quan tri ph6i tri6u tap hqp Dpi hQi dong c6 d6ng b6t thuong
trong c5c trudng hgp sau:

a) HQi d6ng Quin tri x6t th6y cAn thitit vi loi ich cria C6ng ty;

b) B6ng cdn il6i kti todn ndm, cdc b6o c6o s6u (06) thdng hoflc quy hopc b6o
c6o ki6m to6n ctia ndm tdi chfnh phAn h v6n chri sd hftu de bi m6t mQt nria (ll2)
so vOl so oau Ky;

. c) Khi s6 thdnh vi6n cria HQi d6ng Q
sd thanh vi6n theo quy dinh cria
tri bi gi6m qu6 mQt phAn ba (1/3)
ndy;

, q) C6 d6lrg hoflc nh6m c6_tl6ng guy dinh tpi kho6n 3 Di6u 11Di6u lQ ndy yeu
cdu triQu tpp Dai hQi d6ng cd d6ng bang vdn b6n. Y€u cAu triQu tap Dai hQi ddng
cd d6ng ph6i n6u 16 lf do vd muc dich cuQc hgp, c6 dtr cht ky ciua cilc cO il6ng 1i6n
quan ho{c vgn bqg y€u cAu dugc lfp thdnh nhiAu bAn, trong d6 m5i bin ph6i c6
cht h.f cria t6i thi6u mQt c6 d6ng co li6n quan;
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), .^ .^   r
d) Ban Ki6m so6t yCu cdu triQu tfp cuQc hgp n6u Ban Ki6m so6t c6 ly do tin

J , ., t   , , . 1 v
tucmg rdng c6c thdnh vi6n HQi d6ng Quin trf ho{c can bQ quan ly c6p cao vi pham
nghiOm trgng c6c nghia vq cria hg theo Di6u 159 LuQt Doanh nghiQp. hoic Hgi
ddng QuAn tri hdnh dQng ho4c co f dinh hdnh dQng ngodi pham vi quy6n han cira
minh; -1

e) C5c trudrng hqp kh6c theo quy cllnh cria ph6p luft vd Di6u lQ ndy.

4, TriQU- tQp hqp Dai hQi d6ng cO d6ng b6t thucrng

a) HQi d6ng QuAn tri phii triQu tQp hqp Dai hQi ddng cd d6ng trong thoi han
s6u muoi (60) ngdy tC tt ngay sO ttrantr vi6n HQi tt6ng Quin tri cdn lpi nhu quy
dinh tai di6m c kho6n 3 DiAu niy ho{c nhfln dugc y6u c6u quy dinh tpi di6m d vd
di6m d khoan 3 Didu ndy;

b. Trucrng hgp HQi ddng QuAn tri kh6ng tri6u tap ho.p Dai hQi ddng cO d6ng
theo quy dinh tpi ili6m a khoin 4 Di6u ndy thi trong thoi hqn ba muoi (30) ngdy
ti6p theo, Ban Ki€m so6t ph6i thay thQ Hdi cl6ng Qu6n tri triQu tQp hqp Dai hQi
cl6ng cO d6ng theo quy dinh khoan 5 Di6u 136 LuAt Doanh nghiQp;

c. Trudng 
"hqp 

gutr Ki6m so6t kh6ng hiQu tQp hqp Dai hQi ddng cd ddng theo
quy di+ tai di6m b khoan 4 Di6u ndy thi trong thdi han ba muoi (30) ngdy ti6p
theo., c6 d6ng,.nh6m cO cl6ng c6 y6u cdu quy dfnh tai di6m d kfioan 3 Di6u {rey c9
quy0n thay thi5 HQi d6ng Quat tri, Ban Ki6m so6t tri6u tQp hqp Dai hQi ddng cO

d6ng theo quy clinh khoin 6 Di6u 136 Luflt Doanh nghiQp.
" l6ng ho4c nh6m cO d6ng tripu tQp hqp Dai hQi. Tr.ong trudrng hgrp nay, c6 <

d6ng cO d6ng i.o guy6n dO nghf co quan ddng hi kinh dou$ ei6y s6t trinh tg, thri
tpc triQu tfp, ti6n henh hop.vd ra quy6t dfnh cta Qai h6i ddng c6 <l6ng. Tdt cA chi
phi cho viQc triQu tap vd ti6n hdnh hgp Epi hQi d6ng c6 d6ng dugc Cdng ty hodn
lai. Chi phi ndy kh6ng bao g6m nhirng chi phi do cO d6ng chi tiOu khi tham dg ho.p

Dai hQi d6ng cO d6ng, k6 cA chi phi dn d vi di lai.

Di6u 14. Quydn vh nghia vg cfra Dai hQi tldng c6 ddng

1. Dpi hQi ddng c6 ddng c6 quyiin vir nghia vp:

a) Thdng qua dinh hu6rng ph6t tri6n cria COng ty;

b) Quytit dinh loai cO p\to vd t6ng s6 c6 phAn cria timg loai dugc quyAtr chdo
b5n; quytit dinh mric cO tric hdng ndm cria timg lopi c6 phdn;

c) Bdu, miSn nhiQm, bdi nhiQm thanh vi6n HQi d6ng Qu6n tr[, Ki6m so6t vi6n;

d)Quytit dinh dAu tu ho{c b6n s6 tdi sin c6 gi6 tri bdng ho[c l6nhon35%
,A
tdng gi5 trf tdi s6n dugc ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn nhdt cria C6ng ty;

d) Quy6t ttfnh sua d6i, bO sung Di6u lQ ndy;

e) Thdng qua b6o c6o tdi chfnh hing ndm;

g) Quytit dinh mua lpi tr6n l0% t6ngsd c6 phAn dd,b6n cria m5i loai;

h) Xem x6t vd xir ly c6c vi phAm cua HQi d6ng Qu6n tr!, Ban Ki6m so6t g6y
thiQt hpi cho Cdng ty vd c6 d6ng C6ng ty;
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i) Quyrit dinh t6 chfc \ai, gi6ith6 c6ng ry;

k) Quy6n vd nghia vp kh6c theo quy ilinh cria Di6u lQ ndy vd ph6p luQt.

2. Dqi hQi d6ng cO d6ng thuong ni6n th6o lu6n vd thdng qua c5c v6n dA sau
ddv:

a) KC hopch kinh doanh hdng ndm cira C6ng ty;

b) 86o c6o tdi chinh hSng nim;

. c) B6o c6o cua HQi tt6ng QuAn tri vA qu6n tri vd ki5t qui ho4t <lQng cira HQi
cl6ng QuAn tri vd ttng thdnh vi6n HQi tl6ng QuAn tri;

d) 86o c6o cria Ban Kitim soSt vd ktit qu6 kinh do cria COng ty, vA ki5t qui
ho4t <lQng cria HQi d6ng Qu6n trj, T6ng gi6m d6c;

. <t) 86o c6o tg d6nh gi6 k6t quA hopt d6ng cria ian Ki6m so6t vd cria timg
Ki6m so6t vi6n;

e) Mric cO tric eOi vOi mdi cO phAn cria timg loai;
\  r X .'

g) C6c vAn dO kh6c thuQc thdm quy6n.

3. C6 cl6ng kh6ng dugc tham gia bo phiiiu trong c6c trudrng hqp sau d6y:

a) Th6ng qua c6c hqrp d6ng quy dlnh tai kho6n 3 Di6u 38 DiAu lQ niy khi cd
ddng cl6 ho{c ngudi c6 1i6n quan t6i c6 d6ng d6 ld mQt b6n cria hgrp cl6ng;

b) ViQc mua l4i c6 phAn cria cd cl6ng d6 ho{c cria ngudi co 1i6n quan t6i cO

dgtg d6 tru lru.tttg hgp viQc mua lpi c6 phAn dugc thgc hiQn theo tj' lQ sd hiru cria
6t ce c6c cd d6ng hof,c vi6c mua lai dugc thuc hi6n thdng qua khdp lQnh hodc

1 \ a "r r
chdo mua cdng khai tr6n Sd giao dich chimg kho6n.

+. fdt ch c6c 
"ghi 

q"Vitvd c6c v6n dA dd du.gc du r viro chuong trinh hop phii
dugc dua ra th6o lupn vd bi6u quytit tai Dai hQi d6ng c6 d6ng.

Didu 15. C6c tt4i diQn dugc riy quydn

1. Ngudi dai diQn theo riy quy6n cria c6 d6ng Id t6 chric
r ^i i^a) Cd cl6ng ld t6 chfc ph6i riy quy6n cho ngudi dAi diQn ld c6 nh6n theo quy

dinh nhu sau:

^l .^- C6 cl6ng s0 hiru <l6n du6i 10oh t6ng sd c6 phdn chi duoc riy quy6n 01 ngudi
<Iai di6n.

- C6 d6ng so hiru tir 10% d6n duoi 20%i)ngs6 c6 phAn co th6 try quy6n t6i
da02 ngudi dai di6n.

- Cd ddng so hiru fi20% d6n du6i 30%t6ngsi5 c6 phAn co thiS uy quy6n t6i
tla 03 ngudi dei dipn.

- CO dOng so hfru ti 30% d6n du6i 40% i)ng s6 c6 phAn co th6 uy quydn tdi
da04 ngudi dpi diQn.

- C6 d6ng so hiru fi 40% d6n du6i 50% t6ng s6 c6 ph6n c6 th6 uy quy6n t6i
da 05 ngudi dai dien.
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- C6 d6ng so hiru tt 50% cli5n du6i 60% 6ng sti c6 pha" co th6 riy quy6n t6i
da 06 ngudi dai dipn.

nAa^a1d,\- 6/,- Cd cl6ng s0 hiru ti 60% tro 16n t6ng s6 c6 phdn co th6 uy quy6n t6i <la 07
ngudi dpi diQn.

!+
b) Trucmg hqp cO d6ng ld t6 chric cu nhiAu nguoi ctai dien theo uy quybn thi

u the ' i ' m5i ngudi dai diQn. Trudrng hqrp c6 d6ng
s6 c6 cho m5i ngudi dai diQn theo uy quyAn thi s6

chia ngudi dai dien theo uy quy6n.

c) ViQc chi dinh ngudi dai dipn theo uy q,ryAn phii bing vdn bin, phii th6ng
b6o cho C6ng ty vd chi c6 hi6u luc eOi vOi C6ng ty kC tt ngdy C6ng ty nhfln dugc

chir y6u sau ddy:

- TOn, md s5 doanh nghiQp, dfa chi try sd chinh cria c6 d6ng;
nA , \. a . r.A ,a a I .- Sd lugng ngudi tlai diQn theo riy quyOn vd s6 lugng c6 phdn tucrng img ctra

m5i ngudi dpi diQn theo riy quydn;

- Hg, t6n, dia chi thudrngtrl, qn6c tfch, sr5 Th6 cdn cu6c cdng ddn, Gi6y
chimg minh nh6n d6n, HQ chi6u ho4c chimg thuc c6 nh6n hqp ph6p kh6c cria timg
ngudi dai dien theo riy q,ryAn;

- Thdi han riy q.ryAn tucrng img cria ttmg ngudi dpi diQn theo riy quyAn, trong
d6 ghi rd ngdy U8t eAu dugc iry quy6n.

d) Ngudi clpi diQn theo riy quyCn phii c6 c6c ti6u chuAn vd diAu kiQn sau ddy:

- C6 ndng lUc hanh vi d6n sU itAy dir;

- Kh6ng thuQc d6i tuqng bi c6m thdnh lQp vd quAn ly doanh nghiQp;
aA tn r '- C6 <t6ng ld cdng W c6 phdn vdn g6p fay c6 phan do Nhd nu6c ndm gifr tr€n

50%o v6n diAu lp kh6ng dugc ctr vg hoflc chdng, cha d6, cha nu6i, mg d6, me nu6i,
con d6, con nu6i, anh ruQt, chi ruQt, em ruQt cria ngudi quan lf vd cria ngudi c6
.' 7 ). ' :. a 1, r\ \. i . r.A ,t '
thdm quy6n bO nhiQm ngudi qu6n lf cdng ty ldm ngudi dpi diQn theo uy quy6n tpi
COng ty CO phAn Mdi trudrng Sonadezi.

2. Thuc hiQn quyAn dy hgp Dai hQi d6ng cd ddng
r ai 4^ rr r la) Cd cl6ng c6 th6 tryc ti6p tham dU hgp, riy quy6n bdng vdn bin cho. mQt

ngudi kh6c.dg hgp ho{c thdng qua mQt trolg c6c hinh thirc quy ttinh tai ili6m b
khoin 2 Di6u ndy. Trucmg hqp c6 d6ng ld t6 chric chua cri ngudi tlai dipn theo riy

.\-.r'quy6n quy dinh tpi khoin 1 Di6u ndy thi riy quy6n cho ngudi kh6c dU hqp Dei hQi

d6ng cO d6ng.

ViQc riy quyAn cho ngudi dqi diQn ds hep Dai hQi <t6ng cd d6ng phni Qp
thdnh vdn b6n theo m6u do C6ng ty ph6t henh. Ngudi dugc .ty q.tyAn dg hgp Dpi
r ^. rl L r^
hQi d6ng c6 d6ng ph6i xudt trinh vdn bin riy quy6n khi cl6ng ky dU h-op tru6c khi
vdo phdng hqp.

b) CO d6ng dugc coi ld tham dg vd bi€u quytit t4i cuQc hgp Dai hQi d6ng c6
<l6ng trong trudrng hgp sau ddy:
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- Tham dg vd bi6u quytit tryc ti{ip tpi cuQc hgp;
J- I r A, \. I r- Uy quy6n cho mQt ngudi kh6c tham dg vd bi6u quy6t tai cu6c hop;

- Tham dp vd bi€u quytit th6ng qua hQi ngh! tryc tuy6n, bo phiiSu diQn tu ho[c
hinh thric <liQn tri khSc;

Aa. t.A , 
o

- Gfti phi6u bi6u quy6t d€n cuQc hgp th6ng qua grii thu, fax, thu tliQn tri.

Didu 16. Thay d6i c6c quydn

1. ViQc thay c16i hoflc hriy b6 c6c quydn d4c biQt gdn tiCn voi mQt lopi cd phAn
uu ddi c6 hiQu lUc khi dugc c6 cl6ng n6m git it nh6t 65% c6 phAn ph6 th6ng tham
dU hqp thdng qua, ddng thdi <lugc c6 dd rg n6m git it *at I Syo quyCn bi6u quytit
cria lopi cO p4to uu c15i n6i tr6n bi6u quyiSt th6ng qua. ViQc td chric cyQc hgp cria
c6c cO <t6ng nim gifi mQt lo4i cO ph6n uu ddi.d6 thdng qua viQc thay d6i quy6n n6u
tr6n chi c6 gig tri khi.c6 tdi thi6u hai (02) cO d6ng (hoac dai di6n dugc riy"quy€n
cria h9) vd ndm git tdi thi6u m6t phdn ba (Il3) e!5 tri -gnh gi6 cin c6c cd ph6n
lopi cl6 dd phdt hanh. Trucmg hgp kh6ng c6 dri s6 dpi bi6u nhu n6u tr6n thi cuQc
hgp ttyOc.td chfc lpi trong vdng ba muoi (30) ngay sau d6 vd nhimg ngucri n6m
gift c6 phAg thuQc lopi d6 (kh6ng php thuQc vdo s5.lugr]B ngudi vd s6 cO phdn) c6
m[t tryc titip ho{c th6ng qua dpi di6n dugc riy quyAn ddiu dugc.coi ld dri s6 lugmg
tlAi bi6u y6u cAu. Tqi c6c cuQc hgp cta cO d6ng nim git c6.phAn uu ddi n6u tr€n,
thfiltg ngucri n6m gifi cO phAn thuQc lopi do c6 mdt tr.uc ti6p hof,c qua ngudi dpi
i.^ , ,r A ^ 

t I ? 'di€n c6 th6 y6u cdu bo phi6u kin. MOi c6 phdn ctng lopi c6 quy6n bi6u quy6t
ngang bdng nhau tqi cdc cuQc hgp n6u tr6n.

2.Thitpc ti6n henh cdc cuQc hgp ri6ng biQt nhu vfy dugc thyc hiQn tuong tg
vdi c6c quy tlirih tai DiAu 18 vd DiAu 21 Ei6u lQ ndy.

c6 phAn quy tlfnh kh6c, c6c quydn df,c
n uu dei d6i v6i mQt sO hoac tdt ctt cdc

pn ho[c tii sin cria C6ng ty kh6ng bf
thay d6i khi C6ng ty ph6t hdnh th6m c6c c6 phAn cirng lo4i.

Didu 17. TriQu tfp Eai hQi tldng c6 d6ng, chuong trinh hgp vi thdng b6o
hgp D4i hQi tldng c6 Odng

1. Hgi tt6ng Quan tri trieu tfp Eai hQi d6ng cd cl6ng ho{c Dai hQi cl6ng c6
il6ng dugc triQu tdp theo c6c trucng hqp quy dinh tai tli6m b hoflc <ti6m c kho6':r 4
Di6u 13 Di6u lQ ndy.

2. Ngudi trigu tflp hqp Dai hQi d6ng cd d6ng phii thgc hiQn nhimg nhiQm vs
sau ddy:

a) ChuAn bi danh s6ch c6 ddng co q.ryAtr dU hqp Eai hQi d6ng c6 ddng dugc
lpp Lh6ng scnn hon mudi 16m (15) ngdy tru6c ngdy gtri gi6y mdi hgp Dai hQi d6ng
cd d6ng;

b) X5c dinh thdi gian vd dia di6m t6 chric hgp;

c) Th6ng b6o vd gui th6ng b6o hgp Dai hQi ddng cd d6ng cho t6t ch c6c cd
tl6ng c6 quy6n dU hqp;
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3..Th6ng b5o mdi hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng dugc gui bing phuong"thirc b6o

d6m dtin dugc itia chi 1i6n 14c ctntdt ctr citc c6 d6ng trong Danh s6ch c6 d6ng c6
Xtrr\\)r.'

quy6n dU hqp ch4m nhAt mudi (10) ngdy tru6c pdf hop; tl6ng thoi ddng tr6n trang
th6ng tin diQn tri cria COng ty vd ddng b5o hdng ngdy cira trung.uong ho4c dfa
phucrng. Thdng b5o mdi hgp phAi c6 t6n, dia chi try 

^so 
chinh, md s6 doanh pghiQp;

t6n, dia chi thuirng tru ctra c6 ddng, thdi gian, dia di6m hgp vd nhfi'trg y6u cAu kh6c
tA, ,. ritdi v6i ngudi dU hqp.

Th6ng b6o mdi hgp phii dugc gui kdm theo c5c tdi liQu sau ddy:

.a) thucrng trinf hgp, c6c tdi liQu su dpng trong cuQc hop vd dg th6o nghi
quy6t d6i v6i ttng vAn dO trong chuong trinh hgp;

b) Phitiu bi6u quy6t;

c) Mdu chi dinh clai dipn theo uy quyAtr dU hqp.

ViQc gtri cilc tdi liQu hgp c6 th6 cluqc thay th6 bSng viQc cldng tii l6n trang
th6ng tin dien tri cria C6ng ty. Trudmg hqp ndy, th6ng b5o mdi hgp phii ghi 16 noi,
c6ch thric tei tei hQu vd COng ty phii grii tdi liQu hgp cho c6 d6ng nti,, cO d6ng y6u
cau.

taA+A4. CO d6ng ho{c nh6m cO ddng dugc c16 cpp tpi kho6n 3 Di6u 11Di6u lQ ndy
c6,quyAn dA xu6t c6c vdn dA dua vdo chuong trinh hqp Dai hQi d6ng cO eOng. OA

*u6t phai dugc ldm bdng vdn bin vd ph6i dugc gui cho C6ng ty chflm nh6t ndm
(05) ngdy ldm viQc tru6c ngey hgp. DO *.r6t phai bao g6m h9 vd t€n cO d6ng, s5
i \r . i ' t '
lugng vd lo4i cd phAn ngudi d6 ndm gifi, vd nQi dung dO nghi dua vdo chuong trinh
hqp.

5. Nguoi triQu tQp hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng c6 quydn tir chtSi nhfi'ng dA xu6t
li6n quan ddn khoin 4 Di€u ndy trong c6c trudng hgrp sau:

a) DO xu6t dugc gui dtin kh6ng dring thoi hpn hoflc kh6ng dri, kh6ng clung nQi

dung;

b) Vdo thoi di6m dA xu6t, cO d6trg ho4c nh6m cO d6ng kh6ng c6 dri it nhdt
l0% c6phAn ph6 th6ng trong thdi gian li6n tpc itnhdtsdu (06) th6ng theo quy dinh
t4i kho6n 3 Di6u 11Di6u lQ ndy;

c) V6n ed eC xu6t khdng thuQc thAm quyAn q.tytit dinh cta Dpi hQi d6ng c6
tl6ng.

6. Hgi d6ng QuAn tri ph6i chuAn bi dU th6o nghi qny5t cho timg v6n <lA trong
chucrng trinh hgp.

Didu 18. Cfc ttidu kiQn ti6n hirnh hgp D4i hQi tldng c6 Odng

1. CuQc hgp Dai hQi d6ng cO d6trg dugc tii5n hanh ktri c6 s6 cO d6ng dU hqp
ctai diQn cho it nnat SIYot6ngsti cd phen c6 quyAn bi6u quyiSt.

2. Trong vdng ba muoi (30) phrit k6 ,I thdi di6m 6n dinh khai mpc trqp Td
cuQc hgp ldn thri nh5t kh6ng dri diAu kiQn ti6n hdnh theo quy dfnh tpi kho6n 1 DiAu
ndy thi dugc tSiQu tQp hqp lAn thri hai trong thoi han ba muoi (30) ngdy, kii tir ngey
dU dinh hgp l6n thri nhat. CuQc hgp cria Dai hQi ddng c6 cl6ng triQu tQp ldn thri hai
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duqg ti6n hdnh khi c6 s5 cd ddng dU hqp dpi diQn it nhdt T% t6ng sri c6 phAn c6
A I 'Aquyen Dleu quyer.

tt thdi di6m 6n dinh khai mac hgp md
u kiQn ti6n hdnh theo quy dinh tpi khoan

ba trong thoi hpn hai mucyi (20) ngay, k€
hgp"ndy, .cuQc.ho.p cria Dai hQi d6ng c6
do t6ng s6 phi6u bi6u quy6t cria c6i c6

cl6ng du hqp.

Di6u 19. Th6 thfc ti6n hdrnh hgp vdr bi6u quy 5t tqiDai hQi ttdng c6 e6ng

1. Tru6c khi khai mpc cuQc h9p,_ C6ng ty ph6i tii5n hdnh cldng { .o d6ng dg
hop vd ph6i thgc hi6n vi6c cl6ng ky cho <t6n Lhi c6c c6 cl6ng c6 quyAn dg hgp c6
mflt <ldng hi het.

6ng ly c6p cho mdi cO dgtg ho{c dai diQn
quy6t vd phi6u bi6u quy6t, tr6n d6 ghi md

61 dpi sO phitiu
.A
i€u qu g gio th6
phi6u vi ki6m

nghi cria chri toa cuQc hgp.
aaA+A3. CO cl6ng hopc ngudi dugc riy

mac v6n dugc. ddng ky vd c6 quydn
Trong trucmg" hgrp ndy, hi6u lgc cira
kh6ng thay d6i.

4. Cht tlch HQi <t6ng Qu6n tri ldm c
triQu tAp. Trucmg hqrp Cht tich v6ng mdt
c6c thanh vi6n HQi d6ng Qu6n tri cdn la

s6. Trucrrg h<

Lhi€n AC Oai
nh6t ldm chri toa cuQc ho.p.

Trucmg hqrp kh6c, {rgudi ky tdn triQu tQp hqp DAi hQi ctdng cO d6ng di6u khi€n
Dpi hQi ttdng c6 ddng bdu chri tga cuQc hop vd ngudi c6 s6 phitiu bAu cao nh6t ldm
chri tga cuQc hgp.

5. Cht toa ld ngudi c6 quyAn quytit dinh vO trinh tg, thri tpc vd c6c su ki6n
ph6t sinh ngodi chuong trinh cria cuQc hgp Dpi hQi ddng c6 d6ng.

. 6..Chri toa c6 th6 h95n cuQc"hqp khi c6 sg ntr6t tr1 hodc y6u cdu cua Eai h6i
+i--- -i ++ +4 -r 1, { r i *; I r Xcl6ng c6 ddng dd co dt s6 lugmg c6 il6ng dU hqp cAn thi6t.

7. Chntga c6 quy6n thgc hiQn c5c biQn phrip cdn thitit vd hgp l)t dC diAu khi6n
cuQc hgp mQt c6ch,c6 trQt tg, dirng theo chuong trinh dd ilugc th6ng qua vd phfin
6nh duoc mong m.r6tt cta da s6 nguoi dU hqp.
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' ''?
8. HQi ddng Qu6n tri co th6 y6u cdu c6c c6 d6ng ho{c dai dien dugc try quy6n

t\am dg Dpi hQi ddng c6 ddng chiu sg ki6m tra hof,c c6c biQn ph6p an ninh md HQi

ddng Quin tri cho ld thich hgrp. Truotrg hqp c6 c6 dOng hoflc dpi diQn dugc uy
X r r ^ r . ,r a I d

quy6n khdng chiu tuAn thu nhimg quy dinh vO ki6m tra ho{c c5c biQn ph6p an ninh
\tl,

n6u tr6n, HQi d6ng Quin tri sau khi xem x6t mQt cSch c6n trgng c6 th6 tir chQi,"hoac
, A, I r^ r v a . r.A | | a. ^ rtryc xudt cd ddng hoflc dAi diQn n6u tr6n ra kh6i cuQc hgp.

9. H0i.d6ng QuAn tri, sau khi de xem x6t mQt c6ch cdn trgng, c6 th6 ti6n hdnh
, 1.  I t a 

t 
r r\ i1 , 1 l

c6c biQn ph6p dugc HQi d6ng Quin tri cho ld thich hqtp d6:

a) BO tri ch5 ngOi tai dia di6m hep Dai hQi d6ng c d6ng;

b) 86o d6m an todn cho mgi ngudi c6 rnflt tqi c6c dia di6m hqp;
\ m -. I o ,t a /1

c) T4o di6u kiQn cho cd d6ng tham dU Goac ti6p tgc tham dU) cuQc hqp.
\\

HQi d6ng Qu6n tri c6 todn quyen thay d6i nhimg biQn phhp n6u tr6n vd 6p

dung $ft ch c6c biQn phfip n6u HQi d6ng Qu6n tri th6y cdn thi6t. C6c biQn ph6p 6p

dUng co th€ ld cdp gi6y vdo cta ho{c su dgng ttrimg hinh thilc lga chgn kh6c.

10. Trong trudrng hqrp tai Dai hQi d6ng cO d6ng c6 6p dgrg c6c biQn ph6p n6u
tr6n, HQi cl6ng Quin tri khi x5c clinh dia di6m cuQc hop c6 thi5:

a) Th6ng b6o cuQc hgp dugc tii5n hanh tai ilia di6m ghi trong th6ng b6o vd
chri top cuQc hgp c6 m{t t4i d6 (Dia di6m chinh cta cu c hqp);

b) 86 tri, td chric AC nfrimg c6 d6ng hoflc dai dien dugc riy quy6n kh6ng dp
hgp clugc jheo Di6u khoin niry ho{c nhimg ngudi mu in tham gia o d[a ili6m kh6c
v6i ttia di6m chinh cria cuQc hgp c6 th6 d6ng thdi tham dg cuQc hgp;

mr ^ t ,' \ ' A 1 tl  
Thdng b6o vO viQc td chirc cuQc hgp kh6ng c6n 6u chi ti6t nhirng biQn ph6p

td chric theo Di6u kho6n ndy.

11. Trong DiAu lQ ndy (tr} khi hoan c6nh y6u cdu kh6c), mgi cO d6ng dugc
coi ld tham gia cuQc hqp o <tia di6m chinh cria cuQc hgp.

Didu 20. Hinh thfc th6ng qua nghi quy6t cfra D4i hQi tldng cO OAng

1. EAi hQi ddng .6 d6ng th6ng qua c5c quyiSt d nh thuQc thAm quyAtt b6ttg
hinh thfc bi6u quytit tpi cuQc hgp ho[c ld.V !,kitin bdng vdn b6n.

2. Nghi quy6t cria Dgi hQi d6ng c6 ddng vO c6c vdn d€ ryu ddy phii clugc

th6ng qua bdng hinh thric bi6u quy6t tpi cuQc hgp Dai hQi ct6ng cO d6ng:

a) Th6ng qua b5o c6o tdi chinh hing ndm;

b) Dinh hucmg ph6t tritin Cdng ty;
t ^l 

.X 1 .A I i. | .A rt r I .^ TT
c) Bdu, mi6n nhiQm, bdi nhi€m thdnh vi6n HQi it6ng Quan tri vd Ban Ki6m

so6t.

Didu 21. Didu kiQn tI6 nghi q,ry6t tlugc thdng qua

1. Ngli q,ryi5t 
""d "01 

dung sau" ddy clyoc th6ng q,ra n6,r dugc si5 c6 d6ng dpi
diQn it nnat ASN tdng s6 phitiu bi€u quytit cta t6't ch.O d6ttg du hqp t6n thanh
(trong trudrng hgp t6 chtic hgp tryc tiiip) hopc it nhdt 65% 6ngsd phi6u bi6u quyi5t
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c;0a tdt ch c6c c6 d6ng c6 quydn bi6u quytit ch6p thupn litOi vOi trudrng hgp 6y y
t.A A +^ r Jki€n cd <l6ng bdng vdn bin):

a) Lopi c6 phAn vd t6ng sd cO phdn cria timg lo4i dugc chdo b6n;

b) Thay <16i nganh, nghd vd tffi v.uc kinh doanh;

c) Thay d6i co c6u t6 chric qu6n ly quy dinh tai Di6u l0 Di0u lQ ndy;

d) Quytit dinh dAu tu ho{c b6n tdi s6n c6 gi5 tri,ba"g ho{c lcm hcyn 35% t6ng
gi|tri tdi s6n dugc ghi trong b6o c6o tdi chinh g6n nhdt cria Cdng ty;

d) TO chric l4i, gi6i th6 C6ng ty.

khoan 1 vd khoin 3 Di6u ndy, cfc ngh!
i +^ ! '6 tt6ng dpi diQn cho it nhat 51% tdng s6

Ap t6n thanh.(trong,trucrng hqp t6 chric
i6u bi6u quy6t ciatdt ch c6c cd d6ng c6
ong hqp l6V V ki6n c6 ddng bing vdn

ban).

3. ViQc bi6u quy6t bAu thdnh vi6n HQi d6ng Quin tri vd Ban KitSm so6t ph6i
u, theo d6 mdi c6 ddng c6 tdng s6 phi6u
s0 hiru nhAn v6i s6 thenh vi6n dugc bAu

vd c6 d6ng c6 quy6n d6n htit hopc mQt

Qt hoflc mQt s6 img cri vi6n. Ngudi trung
cri thdnh vi6n HQi d6ng Quin trf ho{c Ki6m so6t vi6n dugc x6c dinh theo sd phiCu
.l a , \ ,
bdu tinh tir cao xudng thAp, bdt cl6u til img cir vi6n c6 s6 phi6u bdu cao nh6t cho
d6n ktri dri sO .thdnh vi6n quy dinh tai DiAu lQ ndy. Truong hqp c6 tt 02 img cri
vi6n tr0 16n d4t cr)ng sd phitiu bAu nhu nhau cho thanh vi6n cu6i cung cria HQi dO"g
Q.,4n tri ho4c Ban Kitim so6t thi sE ti6n hdnh bAu [i trong sO cric tmg cu vi6n c6 s5
phi6u bAu ngang nhau.

C6c nghf gyVtit cria D4i hQi d6ng cO d6ng dugc th6ng qua bing 100% tdng
sd c6 phdn c6 quy6n bi6u quy6t ld hgp phdp vd c6 hiQu lgc ngay ci khi trinh tg vd
thri tpc th6ng qua nghi quy6t <16 kh6ng dugc thpc hiQn dring nhu quy dinh.

Didu 22. Thhm quydtt vh th6 thfc lfiV f ki6n c6 tl6ng bnng vin bin tI6
thdng qua nghi quy6t cria D4i hQi tldng c6 A6ng

1. Hgi d6ng Qu6n t1i c6 9"uVOn l6y,j,ki6n cd d6ng bing 
".* Qa" d6 th6ng qua

nghi quy6t cria Dei hOi d6ng c6 d6ng Aat ctr hic ndo ntiu x6t th6y cAn thitit vi tqi ictr
cua C6ng ty.

lay !,ki6n, dg th6o nghi quytit cua Dpi
th6o nghi quytit vir gui d6n tdt ci c6c cd

roi (10) ngdy tru6c

quy crfnh tpi di€m a kho6n 2 DiAu ,, .uf"Jftf iiiTr.H^tiA rA ) ,.Apmeu ray y rren vd tdi liQu kdm theo thgc hiQn theo quy dlnh tpi kho6n 3 Di6u 17
cria Di6u lQ ndy.

3. Phi6u 1611 !, ki6n ph6i c6 c5cn6i dung chri ytiu sau d6y:
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a) TOn, ttia chi try so chinh, md s6 cria C6ng ty;

b) Msc dich l6y f ki6n;

c) He, t6n, dia chi thuln g tr6, qn6. tich, s6 Th6 cdn cu6c c6ng d6n, Gi6y
chimg minh nhdn dAn, HQ. chi6u hoflc
cl6ng ld c6 nhq; t6n, md sO doanh nghi
sd chinh ctra c6 d6ng ld t6 chirc hopc h

^lcdn cu6c c6ng dAn, Gi0y chimg minh nh
hgp ph6p kh5c cua d4i <1iQn theo iry quydn cu"a c6 ddng ld tO chric; sd lugng c6
phdn cria timg 1o4i vh s6 phi6u bi6u quy6t cria c6 d6ng;

d) V6n dO cAn l6'y !, ki6n dO th6ng qua nghi quytit;

cl) Phucmg 6n bi6u qrlyt5t bao gdm t6n thdnh, kh6ng t6n thdnh vd kh6ng co y
kii5n;

e) Thdi hpn ph6i gui vA COng ty phi6u l5V !, ki6n da dusc tr6ldi;

g) Hg, tOn, chfi ky ctra Chu tfch HQi d6ng Quin trf vd ngudi dpi diQn theo

phhp luQt cria C6ng ty.

4. Phi6u lar !, ki6n dd $rq. tri ldi ph6i c6 cht kf ctra c6 d6ng Id cltnhdn, cira

ngudi dai diQn theo ,iy qny0n ho{c trgu8i dpi diQn theo ph6p luft cria cd cl6ng ld t6
chric.

Phi6u \ay ! kitin gui uA COng.tI^ nna.r.{"n:.d*,*.ltoLg p,h:."^g bi d6n kin vdt

kh6ng ai dugc q.tyAn m0 tru6c khi ki6m phi6u. CLic phi6u hy !,ki6n C6ng ty nh?"
dugc sau thdi hpn dd x6c dinh tai nQi dung phi6u lay i,ki6n ho{c de bi md d6u

khdng hqp le.'
- --^. rX ' r.L f 1^-- r-:^-^). nol oong Qu6n tri kiOm phi6u vd ldp bi6n ban ki6m phi6u du6i sg chimg

ki6n ctra Ban Ki6m so6t ho{c cria cd ddng kh6ng ndm git chric vp quin ly C6ng ty.

Bi€n b6n ki6m phitiu ph6i co c6c nQi dung chu y5u sau dAy:

a) TOn, clia chi try so chinh, md s6 cria COng ty;

b) Mpc dich vd c6c vdndA cAn I6v !, ki6n dO th6ng qua nghi quy6t;

'^,( 7 ' r.A rri 4-a " A' ' +'
c) 56 c6 6 phi6u bi€u quy6t ddtham gia bi6u quy€t, trong do

phAn biQt s6 p hqp"10 vd sti bi6u quytit kh6ng hqp lQ, kdm theo php

lpc danh s6ch a bi6u quyOt;
.' ,'..;. A ' r r ^ ,r \ r \ i t ^ , , 1'4 +ir !-; r\,,--
d) T6ng s6 phiOu t6n thdnh, kh6ng t6n thirnh vd kh6ng co y ki6n cl6i vdi timg

v6n dA;
a\  / ( '
d) C6c vAn cl6 dd dugc th6ng qua;

e) Hq, t6n, chfi ky cria Chri tich HQi d6ng Quin trf, nguoi- clai diQn theo ph6p

luQt cira C6ng ty, ngudi gi6m sdt ki6m phi6u vd ngudi ki6m phi€u.

C5c thdnh vi6n HQi cl6ng Qudn trf, ngudi ki6m phi6u, ngudi gi6m s6t ki6m
phfeu ph6i li6n <16i chiu tr6ch nhiQm ,rC tinh trung thgc, chinh x6c cria bi6n bin
lie- phitiu; li6n d6i chiu tr6ch nhiQm vd c6c thiQt h4i ph6t sinh tir c6c quy6t Ainn

dugc th6ng qua do ki6m phiiSu kh6ng trung thgc, kh6ng chinh x6c.
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6. Bi6n bin ki6m phitfr phii ttugc c6ng bi5 tr6n website cria Cdng ty trong thdi
hpn hai mucyi tu (24) gid kC tt khi ki5t tnUc ki6m phi6u.

7. Phi6u liil !,ki€n dd dugc tri ldi, bi€n bin ki6m phi6u, todn vdn nghi quyiSt
dd dugc thdng qua vir tdi 1i6u c6 1i6n quan grii kdm theo phi6u l6y y kitin d6u ph6i
dugc luu git tai try sd chinh cira C6ng ty.

Didu 23. Bi6n bin hgp Dai hQi tildng c6 d6og

6ng chiu tr6ch nhiQm t6 chilc luu trft c6c
b6n hep Dei hQi tt6ng cO d6ng vd Nghi

ite
i6n
dd

6 y kitin phan AOi vC nQi dung bi6n bin
dugc dua ra theo dring thri tpc quy dfnh lrong vdng mudi (10) ngdy te tt khi grii
bi€n ban. Bi6n bin ph6i dugc lpp bdng ti6ng ViQt, c6 chfi ky x6c nhfln cria Chri iga
vi Thu ky cuQc hgp vd dugc lpp theo quy dinh cria Luflt Doanh nghiqp vd DiAu l€
ndy. C6c bin ghi ch6p, bi6n ban, s6 chir hi cria c6c cd cl6ng dU hqp vd vdn b6n riy
quy6n tham dU hqp phAi clugc luu git tpi try sd chinh cira C6ng ty.

Didu 24.YGu cAu hfry b6 nghi q,ry6t cfra D4i hQi tldng c6 d6ng

Trong thdi hpn 90 ngdy, t<C ttl ngay
cl6ng ho4c bi6n b6n k6t qu6 ki6m phitiu I
hoflc nh6m c6 d6ng quy dinh t4i kho6n 3
Tda rin ho{c Trgng tdi xem x6t, hriy b6 r

quy6t cria Dgi hQi d6ng cO cl6ng trong c6c trucmg hqp sau ddy:

1. Trinh tU vd thri tpc triQu t4p hqp vd ra q.tytit dlnh cria Dai hQi $6rg c6 d6ng
kh6ng thuc hiOn d.mg theo quy tlinh cria Lu4t Doanh nghiOp vd DiOu lQ ndy, tru
trudrng hqp q.ty dinh tai kho6n 4 DiAu 2t cinDi6u lQ ndy;

2. NQi dung nghi quytit vi phpm ph6p luft ho{c EiOu lQ ndy.

di htv b6
nshi ghi quy6t
d6 v khdc, trir
t"l*g hqp ap dung biQn ph6p khAn cdp tqm thdi theo quytit dinh cua co quan c6
th6m quy6n.

cHUOl{c vrr. Her oONc euAN TRI

Didu 25. Thinh phAn vh nhiQm k) cfra thirnh vi6n HQi tliing Quin tri

l. s6 lusmg thenh vi6n HQi tt6ng Quan tri td bay (07) ngucri. NhiQm kj, cua
HQi d6ng QuAn tri ld ndm (05) ndm. Th rnh vi6n HQi ddng Qu6n tri c6 th6 <lugc bAu
lpi v6i s6 nhiQm kj khdng han ch6.
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2. C6 d6ng hoac nh6m c6 d6ng nEm git cd phAn c6 quydn bi6u quyi5t trong
thoi h4n li6n tpc itnhdt s6u (06) th6ng c6 quyAn gQp s6 quyAn bi6u quy6t cua ttmg

t\\

ngudi lgi v6i nhau de dC cri c5c img vi6n HQi d6ng qu6n tr1:

nA tn i 1 'C6 tl6ng ho{c nh6m c6 d6ng ndm git til 10% d6n du6i 20Yot6ng s6 c6 phan

c6 quydn bi6u quyCt dusc d6 cu mQt (01) img vi6n; fi 20% di5n dudi 30% d@c dA

cu ttii da hai (02) ung vi6n; tv 30% cl6n du6i 40Yo dugc dd cu tOi da ba (03) ung
vi6n; ti 40% d6n du6i 50% cluqc dA cu tOi da b6n (0a) img vi6n; tt 50% d6n du6i
650/o dugc dO cu tOi da s6u (06) img vi6n; ii 65%tro 16n dugc dA cti tOi da bay (07)
img vi6n.

^ 
, 
t*Fq^hoe 

:? 
*tF cu vi6n dWc c6.d6trg hTr nh6m c6 d6ng dO cir thAp hon

s6 img cri vi6n md h9 dugc quydn dA cri theo quy6t din4 cira D4i hQi d6ng cO d6ng
thi s6 img cu vi6n cdn lpi do HQi d6ng Qu6n tri vd c6c c6 d6ng khSc dA ct.

3. Co cfr6 AA cu hay c6ch thric HQi ddng Qu6n tri ducrng nhiQm dO cir img vi6n
g b6 16 rdng vd ph6i dugc Dpi hQi ddng c6 ddng

th6ng qua tru6c khi ti6n hdnh dO cu.

4. Trucrng hqrp t6t ci thanh vi6n HQi d6ng Quin tri ctng ktit thuc nhiQm lcy thi
c6c thdnh vi6n d6 tii5p tpc ld thdnh vi6n HQi d6ng Quin tri cho d6n Kri c6 thanh
vi6n m6i dugc b6u thay thi5 vd ti6p qu6n c6ng viQc.

r A r.^ r ,r \ r ' r r. +5. ViQc b0 nhiQm c6c thdnh vi6n HQi d6ng QuAn tri ph6i dugc c6ng bO th6ng
tin theo c6c quy dinir ctra ph6p luQt vO chimg nt"a" ve thilruong chimg kho5n.

Dii)u 26. Quydn h4n vir nhiQm vg cria HQi tldng Quin tri
1. H9: ddng Qu6n tri ld co quan qu?n lf C6ng ty, c6 todn quydn nh6n danh

CQrg ty qC quy6t dinh, thgc hiQn c5c quy6n vir nghia vg cria Cdng ty kh6ng thuQc

thAm quy6n cria Dpi hQi d6ng c6 c16ng.

2. QuyAn vd nghia vp cria HQi d6ng QuAn tri do lupt phdp, DiAu lQ ndy vd
A, 4. i " 

t ' an +. Iquy6t dinh cria Dai hQi cl6ng cd d6ng quy clinh. Cp th6, HQi ddng Quan tri c6
nhimg quy€n hpn vd nhipm vU sau:

a) Quytit dinh chi6n lugc, kti hoach ph6t tritin trung han vd kti hopch kinh
doanh hdng ndm ctra C6ng ty;

b) Kitin nghi loai c6 phAn vd t6ng s5 cd phAn dugc q,lyAtr chdo b6n ctia ttng
1o4i;

c) Quyi5t clinh b6n cd phAn m6i trong ph?m vi s6 cO phdn dugc quyAn chdo

b6n cria tirng lopi; quy6t dinh huy clQng th6m v6n theo hinh thirc kh6c;

d) Quytit dinh gi6 b6n c6 phAn vd tr6i phi6u cria Cdng ty;

d) Quy6t dfnh mua lpi kh6ng qu| lTYo t6ng s6 c6 phAn cua timg lopi dd dugc
chdo b5n trong t2 thfng. C6ch thric theo quy dinh t4i khoin 2 Di6u 130 cira LuQt
Doanh nghipp;

e) Quyi5t dinh phucmg rin dAu tu vd dy 6n d6u tu trong thAm q.tyAn vd gi6i hpn
theo quy dinh cria ph6p luft;

g) Quytit dinh gi6i ph6p ph6t tritin thf truong, ti6p thi vd c6ng nghQ;
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. h) Thdng qua hgp ddng mua, bfun, vay, cho vay vd hqrp cl6ng k*r6c c6 gi6 tri
bd\g ho{c ton hcm I\Yo t6ng gi6 trt tdi s6n clugc.ghi t ng bilo cfuo tdi chinh gdn
nhAt ctra C-org ty. Quy dinh ndy kh6ng rip dpng Aoi voi hqp d6ng vd giao dlch quy
dinh tai di6m d khoan 1 Di€u 14, kJro6n L vd kho6n 3 ri6u 38 ctra piAu lQ ndy;

i) Bdu, mi6n nhiQm, bdi nhiQm Chri tich HQi cl6ng Qu6n tri; b6 nhiQrt'ii.miSn
nhiQm, ky hqp ddng, c!6m dut hqrp ddng, qny6t dinh tidn hong vd quyon lcvi kh6c,
khen thu6rng, h1i luat eOi vOi T6ng gi6m di5c, Ph6 T6ng giSm do
cu ngudi dAi diQn thgo uy quyAn tham gia Hdi ddng thdnh vi6n,
ho{c Dai hQi d6ng c6 d6ng o doanh nghiQp kh6c, quy6t dinh mri
lqi kh6c cria nhfrng ngudi ndy;

k) Gi6m s6t, chi dgo 6ng gi6m d6c vd ngudi qu6n lf kh6c trong di€u hdnh
c6ng viQc kinh doanh hdng ngey cria COng ty;

l) Quytit dfnh co c6u chric cria Cdng ty ngopi trir co c6u td chric quan ly
COng ty quy dinh tai Di€u Di€u lQ ndy; quy6t einfr q,ry ch6 qu6n lf nQi UO 

",iLc6ng ty; quyiSt dinh the+ lfp c6ng ty con, lap chi nh6nh, ven phong dai diQn vd
,l

viQc g6p v6n, mua cd ph6n cria doanh nghiQp kh6c;

m) DuyQt chucmg.trinh," nQi dung tdi liQu phpc v^u hqp Dai hOi ddng c6 dong,
triQu t6p.hqp Dai hQi <t6ng cO d6ng ho{c hV !, ki6n dC Opf ngi cl6ng cO cl6ng thdng
qua quydt dinh;

n) Trinh b6o c6o quy6t toan tdi chinh hdtrg ndm l6n Dai hQi d6ng cO d6trg;

o) Ki6n ngh! mirc c6 tric dugc tr6; quy6t itlnh thdi hqn vd thri tpc trh c6 tuc
hopc xft ly 15 ph6t sinh trong qu6 trinh kinh doanh;

p) Kitin nghi viQc t6 chirc \ai, gihith6, y6u cAu ph6 sin C6ng ty;

q) Trong pham vi quy dinh tpi (hoin 2 Di6u 149 LuQt Doanh nghiQp vd tru
tT*g 

"hqp 
q.ry dinh tai Khoin 3 DiAu 162 LuQt o Dai hQi

d6ng iO Ab"g phO chuAn, HOi d6ng quin tri tuy dinh viCc
thgc hiQn, sria d6i vd huf b6 c6c hgrp dbng lon cria hqrp d6ng
mua, b6n, s6p nhflp, th6u t6m c6ng ty vd 1i6n doanh);

r) Quy6n vd nghia vp kh6c theo quy dinh cua LuQt Doanh nghiQp vd EiAu lQ
ndy.

3. Tru khi luft ph?p vd Didu 10 quy dinh kh6c, Hqi d6ng Qu6n tr! c6 the riy
qryAn cho nh6n vi6n c6f auoi ld nguoi qunn ly dai diQn xri ly .o"g viQc thay m{t
cho C6ng ty.

Didu 2T.TiiluchirAn vdr tlidu kiQn tim thdrnh vi6n HQi tldng eu6n tri
Thdnh vi6n HQi ddng Quin tri phii c6 c5c ti6u chuAn vd di6u kiQn sau dAy:

1. c6 neng lgc hdnh vi ddn sg dAy du, kh6ng thuQc doi tuqng kh6ng dugc
quin ly doanh nghiQp theo quy tlinh tai khoin 2 Di6u 18 cria Lupt Doanh ngliigp;

2. c6 trinh dQ chuyon m6n, kinh nghiQm it nrr6t : n6m trong qu6n l)t kinh
doanh cirng linh vgc kinh doanh v6i C6ng ty vd ktr6n3 nfrAt tfri6t ph6i ld cd ddng
cta C6ng ty.
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3. Thenh vi6n HQi d6ng Qu6n trf C6ng ty c6 the eOng thoi ld thanh vi6n HQi

ddng QuAn tri cira c6ng ty kh6c.

4. Thanh vi6n HQi d6ng quin tri kh6ng dugc ld vg ho[c chdng, cha d6, cha

nudi, mg d6, mg nu6i, con d6, con nu6i, anh ruQt, chi ruQt, em ruQt, anh 16, em 16,

chi ddu, em ddu cira T6ng giSm d6c vd ngudi quan ly kh6c cta C6ng ty;'khdng
dugc ld ngudi c6 li6n quan"cita ngudi quan ly, ngudi c6 thdm quy6n bO nhiQm

nguoi qu6n l1i c6ng ty mq (T6ng c6ng ty Sonadezi).

Didu 28. Chfr tich HQi tldng Quin tri
1. Hgi A61S QuAn tri bAu mQt thanh vi6n ctra HQi d6ng )uin tri ldm Chri tich.

Cht tich HOi d6ng Quin trf khdng dugc ki6m T6ng gi6md6c Cdng ty.

2. Chntich HQi d6ng QuAn tri c6 c6c quyAn vd nghia vg sau d6y:

a)Lqp chucrng trinh, ki5 hopch hopt clQng cria HQi d6ng Quan tri;

b) ChuAn bi chuong trinh, nQi dung, tdi liQu phuc vg cuQc hgp; triQu t4p vd chri
tga cuQc hqp HQi ddng Quin tri;

r 
-L 

1 , .  rr  
c) T6 chirc viQc th6ng qua nghi quy6t cria HQi d6ng Quin tri;

d) Gi6m s6t qu6 trinh tO chric thUc hipn c6c nghf quyiSt cria HQi d6ng Quan tri;

d) Cht tga cuQc hgp Dpi hQi d6ng cO d6ng, cuQc hgp HQi cl6ng Quan tri;
\AX.rdrrr,1 4!t

e) Quy6n vir nghia vp khdc theo quy dfnh cua phdp lupt vd Di6u lQ ndy.

3. Trudrng hqrp Chu tich HQi d6ng QuAn tr[ vdng m{t ho4c khdng thd thgc hiQn

dugc nhiQm yu cira minh thi iry qnyOtr bdng vdn bin cho mQt thanh vi6n kh6c thgc
hiQn c6c q.rydtt vd nghia vq cria Chri tich HQi d6nq Quin kh6ng c6

ngudi dugc uy quy6n thi c6c thdnh vi6n cdn lpi bdu mQt c6c thdnh

vGn t4m thdi git chric Chri tich HQi d6n ; QuAn tri theo n

4. Khi x& thdy cAn thi6t, Chfi tich HQi d6ng Quin tri tuy6n dung thu ky COng

ty dO h5 trq HQi d6ng Qu6n trf vd Chri tich HQi cl6ng Qu* lri thUc hiQn c6c nghia
vu thuQc thAm quyAn theo quy dinh cria ph6p lupt vi Di6u lQ ndy. Thu hj COng ty
c6 c6c quy6n vd nghia vp sau ddy:

a) H5 trg t6 chric triQu tQp hqp Dai hQi d6ng cO d6ng, HQi d6ng Quan tri; ghi
ch6p c5c bi6n ban hgp;

b) HO trg thdnh vi6n HQi d6ng Qu6n tri trong viQc thgc hiQn quy6n vd nghia
vp dugc giao;

c) H5 trq HQi ddng Quin tr! trong 5p dpng vd thgc hiQn nguy6n t8c quan trf
C6ng ty;

d) HO trg COng ty trong xdy dpg quan hQ c6 cl6ng vd b6o vQ quyAn vi tqi ich
hgp ph6p cria cO d6ng;

d)HO trg C6ng ty trong viQc tudn thu dring c6c nghia vU cung c6p th6ng tin,
c6ng khai h6a th6ng tin vd thri tpc hdnh chinh;

5. Cht tich HQi cl6ng QuAn tri c6 the bi bdi miSn theo quytit dinh cria HQi

d6ng QuAn tri.
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Didu 29. Cic cuQc hgp cria HQi tldng Quin tri
bAu Chri tich thi iuQc hgp dAu ti6n cua

ich vd ra cdc quy6t <tinh kh6c thugc thdm
bey (07) ngdy ldm viQc, t<C ttr ngdy ki5t
d6. CuQc hgp ndy do thdnh vi6nic6 s6

c6 nhiAu hon mQt (01) thenh vi6n c6 s6
dnh vi6n ndy bAu mQt ngudi trong sti h9

triQu t4p hgp HQi d6ng Quan tri theo nguy6n tic da s6.

2. Chn tich HQi d6ng Quan tri ph6i tri6u tdp c6c cuQc hgp HQi d6ng Quin tri
thudrng lci, hoflc bat ctr f.[i 

"ao 
they cAn thiet, tm.*g it ntrAt-ia -'Oi q"y phii hgp

mQt (01) ldn. I

. 3.Chri tich HQi d6ng Qu6n tri phii triQu tQp c6c cudc hgp b6t thudrng lJri th6y
cdn thi6t vi loi fch cria C6ng ty hopc khi c6 mQt trong c5c trudrng hgrp sau:

a) C6 dA nghi cria T6ng gi6m d6c ho{c itnhdtndm (05) ngudi quan lf kh6c;

b) C6 ctA nghi cira it nnatOZthanh vi6n cli€u hanh cria HQi d6ng Quin tri;

c) C6 <16 nghi cria Ban Ki6m so6t.

DA nghi phii <luqc 10p thdnh vdn bAn, trong d6 n6u 16 mpc dich, v5n dA cAn
th6o lufn vd quytit dinh thuQc thAm quy6n cria HQi rl6ng Qu6n tr!.

n6u tpi kho6n 3 Di6u ndy phii dugc ti6n
viQc kO tir ngdy nhQn 5u9t dA nghi hqp.
kh6: dO nghi thi Cht

,nhie xhy ra ddi v6i
c6ng ty; nhirng nguoi dA nghi t6 chric c o kiroin 3 Di6u
ndy c6 quy6n thay th6 HQi il6ng QuAn tri iQu tpp hgp HQi il6ng Quin tri.

5. Truong hgp c6 y6u cAu cta kii5m to6n vi6n dQc tpp, Chri tich HQi d6ng
Quin tri ph6i triQu tdp hqp HQi ddng Quin tri dO bdn vd b5o c6o ki6m to6n vd tinh
hinh COng ty.

6. Cdc cuQc hgp HQi d6ng QuAn trf dugc ti6n hdnh o dia chi cld ildng ky cua
Cdng ty hofc nhimg dia chi kh6c o Vigt Nam_ ho{c 0 nu6c ngodi theo quy6t dinh
cira Chri tich HQi ddng QuAn tri vd dugc su nh6t tri cua HQi d6ng eu6n trf.

an trf ph6i duqc grii tru6c cho c6c thdnh

Th6ng b5o mdi hgp dugc gti bdng buu diQn, fax, thu cliQn tri hodc phucrng
tiQn kh6c, nhtmg phii b6o d6m d€n dugc dia chi cria timg thdnh vi6n HQi d6ng
Quin tri duoc ding ky tai COng ty.

8. Cht tich HQi dd."g Quan tri ho{c ngudi triQu tQp grii th6ng b6o mdi hop vd
c6c tdi liQu kdm theo d6n cac riem so6t ri6n nhu cl6i uOi.a. th#h vien HQi da"l
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QuAn trf. Ki6m so6t vi6n c6 quyOn dg c5c cuQc hgp cria HQi d6ng Quin tri; c6
X ,t " r A r r r ^ + "

quy6n th6o luAn nh.mg khdng dugc bi6u quydt.
\tt\

9. CuQc hgp cria HQi d6ng Quin tri dugc ti6n hdnh khi c6 it nhAt ba phdn tu
(314) sd thdnh vi6n HQi d6ng Quan tri dg hgp. Truong hqp kh6ng dri s6 thdnh vi6n
dU hqp the"o quy dinh, cuQc hgp phii tlugctriQu tpp l6n thri hai trong thdi hflr b6y
(7) nguy tC ttr ngdy dU di4 hep lAn thri nh6t..CrQ. hgp triQu tap lai dugc tii5n hanh
n6u c6 hon mQt nta (Il2) sO tnann vi6n HQi d6ng Quin tri dg hgp.

10. Thenh vi6n HQi d6ng Quin tri dugc coi ld tham dU vd bi6u quytit t4i cuQc

hgp trong trudng hgp sau ddy:

a) Tham dg vd bi€u quytit tryc titip tpi cuQc hgp;

. b) Uy quy6g cho ngudi kh6c tham dU hqp n6u dugc
ddng QuAn tri chdp thuQn;

c) Tham dU vdbiOu q.ty6t th6ng qua hQi nghf tr.uc tuy6n ho4c hinh thirc nghi
sg theo khoan 14 Di6u ndy;

d) Gti phitiu bi6u quy6t d6n cuQc hqp thdng qua thu, fax, thu <liQn tu.

11. Bi6u q,ryiSt.

a) Tru quy dinh tai rli6m b kho6n 11 Di6u ndy, m5i thenh vi6n HQi cl6ng Quin
tri hoflc ngudi dugc riy quy6n Jruc 1i6p c6 m{t v6i tu c6ch c6 nh6n tpi cuQc hgp HQi

cl6ng Quan tri c6 mQt (01) phi6u bi6u quy6t;

b) Thenh vi6n HQi d6ng Qu6n tri khdng dugc bi6u quytit vA c6c hg'p ddng, c6c

giao dfch hoaq dO xu6t md thdnh vi6n c16 hoflc ngudi li€n quan tdi thanh vi6n d6 c6

lqi ich vd lgi fch d6 mdu thu6n ho{c c6 th6 m6u thudn v6i lqi ich cria C6ng ty.

12. Thenh vi6n HQi ddng Qu6n tri tryc titip hoflc gi6n tiiip dugc huong lqi tir
mQt hgp d6ng hof,c giao dlch dd dugc ky k6t ho{c dang dg kii5n ky k6t v6i Cdng ty
vd bitit-b6n ttran ta ngudi co lgi ich trong d6 c6 trdchnhiQm c6ng khai b6n ch6t, n6i
a o X r . t, I ^ '
dung cta quy6n lqi d6 trong cuQc hgp md HQi cl6ng Quan trf lAn ddu ti6n xem x6t
u6" dC tci t6t hgp d6ng hoflc giao dfch ndy. Trudrng hqp mQt thdnh vi6n HQi d6ng,'
Quin tri kh6ng bi€t b6n th6n vd ngudi li€n quan c6 lgi ich vdo thdi <1i6m hgp d6ng,
giao dich dugc ky v6i C6ng ty, thdnh vi6n HQi cl6ng Quin tr1 ndy ph6i c6ng khai
c6c lgi ich 1i6n quan tAi cuQc hgp i16u ti6n cria HQi d6ng Qu6n tri dugc t6 chirc sau

khi thdnh vi6n ndy bi6t rdng minh c6 lgi ich ho{c sE c6 lqi ich trong giao dich ho{c
t .l r.A
nQrp oong llen quan.

\aa

13. HQi <16ng Quan trf th6ng qua c6c quy6t dinh vd ra nghf quy6t tr6n co s0 y
ki6n t5n thanh ctra da sti thanh vi6n HQi d6ng Quan tri tham dg (tr6n 50%). Trudrng

Chti

1

da s6 thdnh vi6n H6i

hgrp sd phitiu t5n thanh vd phan d6j ngang bd"g nhau, phitiu bi6u quyiSt cria

tfch HQi d6ng Qu6n tri ld phi6u quy6t dinh.

14. CuQc hgp cria HQi d6ng Quin tri c6 th6 tO chric theo hinh thric nghf sg\,
g\fta c6c thdnh vi6n cria HQi d6ng Quan tri khi $tt ch ho{c m6t sd thanh vi6n dang d

I p +.i 11 ' I z. 4.\ 1 .^ ,rnhirng dia di6m kh6c nhau vdi di6u ki€n ld m6i thdnh vi6n tham gia hgp d6u c6
th6:
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a) Nghe timg thanh vi6n HQi d6ng Quin tri kh6c cing tham gia phSt bi6u
trong cuQc hgp;

b) Ph6t bitiu vdi tdt cac6c thdnh vi6n tham dg kh6c mdt c6ch ddng thoi.

ViQc trao d6i gifta cdc thdnh vi6n c6
thopi ho{c bdttg phuong ti6n li6n lpc th
ti6n ndy diSn ra vdo thdi di6m th6ng qua
ntrfiTrg phucrng thric ndy. Thdnh vi6n HQi
dugc coi ld "c6 mf;t" tpi cu6c hgp d6.
dinh niy ld dia di6m md nh6m thdnh vi
I v i tt 

^ho{c n6u kh6ng c6 mQt nh6m nhu vQy, ld dia di6m md Chu toa cuQc hgp hiQn diQn.

g mQt cuQc hgp qua cliQn ihopi dugc t6
lgc ngay khi ktit thric cuQc hop nhtmg
g bi6n bin cria tdt cd thenh vi6n H6i

d6ng Quin tri tham dg cuQc hgp ndy.

15. Nghf quy6t theo hinh thric l6y 1i kitin bdng vdn qua tr€n co
so y ki6n.t6n thdnh cria da sO thdnh vi6n HOi dong Qu uicu quytit.
Nghi quytit ndy c6 hi6u lsc vd gi|tri nhu nghf quySt d-u n HQi d6ng
Quin tri th6ng qua t4i cuQc hgp dugc triQu tQp vd t6 chric theo th6ng 16.

16. Cht tich HQi tl6ng Qu6n tri c6 tr
Qu6n tri cho c6c thdnh vi6n vd bi6n ban
dugc ti6n hdnh trong c6c cuQc hgp d6
bin trong thdi hpn muoi (10) ngdy tc6 ttr
Qu6n tri dugc lfp bdng ti6ng ViQt vd phii c6 cht ky cta chri tga vd ngudi ghi bien
bin hodc Bi6n ban dugc lap thdnh nhidiu b6n vd m5i bi6n b6n c6 chfi ky ci'r- itnhdt
mQt (01) thenh vi6n HQi ddng Quin tri tham gia cuQc hgp.

17. HOi d6ng Qu6n tri c6 thc thenh l0p vd uy quyAn cho c6c ti6u ban tryc
thyO.. Thenh vi6n cta ti6u ban c6 thd gdrn mQt hopi nhi6u thanh vi€n cria HQi
di"g Quin tri vd mQt ho{c nhi6u thdnh v ngodi theo quy6t dinh cria HQi
cl6ng Qu6n trf. Trong qu6 trinh thpc hiQn dugc ity th6c, cdc ti6u ban ph6i
tudn thri c6c quy dinh md HQi d6ng Quin i dC ra.

18. ViQc thgc thi quy6t dinh cria HQi ttdng Quin tri, ho{c cria ti6u ban tryc
thu0c HQi ct6ng Quin tri, hodc cria ngudi-c6 tu .a.f, thdnii vi€n titiu ban HQi d6ng
Quin trf dugc coi ld c6 giStri ph6p ly l.c c6 trong trong f-mg hgrp vi6c bAu, ch]
dinh thanh vi6n cria ti6u ban hoflc HQi d6ng Quin tri c6 th6 co sai s6t.

Didu 30. Mi6n nhiQm, bii nhiQm vir b6 sung thirnh vi6n HQi tldng Quin
tri.

1. Thenh vi6n HQi tt6ng Quin tri bi mi6n nhiOm trong cdc trucmg hqp sau d6y:

a) Kh6ng c6 du ti6u chuAn vd ili6u ki6n theo quy dinh tpi DiAu 151 cria Lupt
Doanh nghiQf vd DiAu 27 Di\ulQ ndy;

b) Kh6ng tham dg cdc cu6c.hop cua HQi ddng Quin tri 1i6n tpc trong vdng
s6u (06) thSng md kh6ng c6 sg ch6p thuQn cua HQi d6ng eu6n tri;
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c) C6 dcrn tt chric;

d) Thdnhvi6n d6 bi r5i loptr tdm th6n vd thanh vi6n kh6c cua HQi d6ng Quan
tri c6 nhtng bdng chimg chuy6n m6n chimg t6 ngudi do kh6ng cdn ndng lgc hdnh

vi.

2. Thenh vi6n HQi d6ng Quin tri c6 th6 bi bdi nhiQm theo nghf qrrytit cila Dai
t ^. .\ i r^nol oong co oong.

ngudi kh6c t4m thdi ldm thdnh vi6n HQi

sinh vd thanh viOn m6i ndy ph6i dugc
d6ng ngay ti6p sau d6. Sau kfii dugc D4i

vi6n m6i d6 dugc coi ld c6 hiQu

d6ng eu6n tr! m6i crsoc trnh trr nsdy viQc b6 "hie,"Ti''ftj1":T,f#ii:1,ff;
nhiQm kj'.cria HQi ddng puin tri. Trong tYmg h duo;c

Dai hQi d6ng c6 d6ng th6p thufn, mqi quyist dM o dtin

tru6c thdi dGm di6n ia .nE. hgp Dai hQi d6ng c6 qrryiit

cria thd,nh vi6n HQi d6ng Quan tri thay th€ v6n dugc coi ld c6 hiQu lgc.

4. HOi ddng QuAn tri phii triQu tpp hqp Dai hQi ttdng c6 d6ng eC UAu bd sung

thanh vi€n HQi d6ng Quin tr! quy dinh tpi cli6m c $hoin" 3 Ei6u 13 Di6u lQ ndy.

Trudrng ai hQi d6ng c6 d6ng chdp thufln thanh

vi€n HQ tpi khoin 3 Di6u ndy ho{c bdu thdnh

vi6n m6 tntride bi mi6n nhiQm, bdi nhiQm.

cHtlor{c vIrI. rONc cIAM DOc, NGtIoI QUAN Lf rnAc

Di6u 31. Td chrfrc bQ miy quin lf
HQ thdng quan Iy c:iraCdng ty phii tl6m b6o bQ m6y quin lf chiu trdchnhiQm

tru6c HQi <l6ng Quin tri yd tryc thuQc

c6 mQt (01) T6ng gi6m d6c, c6c Ph6 T
Gi6m d6c linh vpc, Ph6 trucrng phdng n
nghiQp/Trung tdm; c6c Trucmg, Ph6 DQi/Ban qu6n ly tryc thuQc Cdng ty.

Diiiu 32. Nguli quin lf
1. Theo dA nghi cria T6ng gi6m <ttic vd dugc sg ch6p thufn cria HOi d6ng,,

QuAn tri, C6ng ty clugc tuy6n dUng ngudi quin $ cin thi6t, v6i sO lugng vd ch6t
tt\llugng phi.hqp v6i cq cdu vd th6ng lQ qr6n ly C6ng ty. Ngudi quAn ly phii c6 sg

mdn c6n cdn thiiSt cl6 c6c hopt clQng vir t6 chric cria C6ng ty tlpt dugc c6c mpc ti€u
dA ra.

2.MAc lucmg, tiAn thi lao, lgi ich vd c hgrp ddng.lao
clQng eOi vOi Tdng gi6m d6c, Ph6 t6ng gi do HQi d6qg
q"al tri quy6t Aintr va hqrp d6ng v6i nhimg 6ng gi6m ct6c

quy6t dinh.
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Didu 33. B6 nhiQm, miSn nhiQm, nhiQm vg vi quydn h4n cfra T6ng gi6m
d6c

1. Hgi ddng Quan tri bO nhiQm mQt thdnh vi6n trong HOi d6ng QuAn tri hopc
thu6 mQt ngudi khSc ldm T6ng gi6m ddc; ky hqp d6ng trong d6 qpy dinh mric
lucmg, thu l1o, lO.i i9h vd c6c tti6u klroin li6n quan kh6c. Th6ng tin vd.mri.*lo*g,
trg c6p, quy6n lqi cria TOng gi6m d6c phii dugc b6o c6o tAi Epi hQi ddng c6 d6ng
thudrng ni6n vd dugc n6u trong 86o c6o thudrng ni6n cria Cdng ty.

Z.f6i,e gi6m d6c ld ngudi ili6u hdnh c6ng viQc kinh doanh hdng ngdy cria
C6ng ty; chiu sg gi6m s5t cria HQi cl6ng Qu6n trf; chiu trdchnhiQm tru6c HQi ddng
Quan tri vd tru6c ph6p lupt vC viQc thgc hi6n c6c q,ryAtr vd nghia vp dugc giao.

3."Nhiem t y .ri? T,org gi6mtl6c ld ndm (05) ndm vd c6 th6 duqi t6i b6 nhiQm.
ViQc b6 nhiQm c6 th6 h€t hi6u lgc cdn cri do c5c quy dinh tai hqp d6ng lao dQng.

Ti6u chuAn vd di6u ki6n cria Tdng Gi6m i16c:

a) C6 dri ndng lgc hdnh vi d6n sg vd kh6ng thuQc d6i tuqng khdng dugc qu6n
ly doanh nghiQp theo quy dinh tpi kho6n 2 Di6u 18 cria LuQt Doanh nghiQp.

b) C6 trinh dQ chuy6n m6n, kinh nghiOm trong qu6n tri kinh doanh cria COng
ty.

c) Kh6ng dugc ld vg ho{c chdng, cha d6, cha nu6i, me d6, mg nudi, con d6,
con nu6i, _anh ruQt, chf ruQt, em ru61, anh 16, e- .c, chi ddu, em ddu cria ngudi
quan ly TOng c6ng ty C0 phA" PhSt tritin Khu c6ng nghiQp vd ngucri dai diQn pna"
v6n cta T6ng cdng ty CO phdn Phrlt tri6n Khu c6ng nghiQp tAi Cdng ty;

4. T6ng giSmddc c6 nhfrng quyAn h4n vd trdchnhiQm sau:

a) Quy6t dinh c5c v6n eC h6n.quan iltin c6ng viQc kinh doanh hdttg ngdy cria
C6ng ty md kh6ng cAn phii c6 quyiSrcfnh cria HQidOng eu6n tri;

b) TO chric thgc hiQn c6c nghi quyi5t cria HQi d6ng Qu6n trf;

c) Td chric thuc hi6n ki5 hopch kinh doanh vd phucrng 6n dAu tu cria C6ng ty;

d) Ki6n nghi phucrng 6n co c6u t6 chfc, quy chti quan lf nQi bQ cria c6ng ty;

d) BO nhi6m, mi6n nhiQm, bei nhie
trucrng phong nghiep vg, Gi6m ddc, Ph
Ph6 DQi/Ban qu6n ly tryc thuQc C6ng ty,
HQi d6ng Quan tri;

" e) Q nguoi lao dQng trong Cdng ty
k6cicdn nggidmddc;

g) Tham kh6o f ki6n cua HQi d6ng Quin tri dO quytit itinh sd lugmg ngudi lao
itQng.

h) Kitin ngh! phuon g Sntrhcd tric hoflc xt g 15 trong kinh doanh;
.\   I . r d a | ,. i) Quyon vd nghia vp kh6c theo quy dinh cua ph6p lupt vd nghi quyot cua HQi

d6ng Quin tri.
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5. TOng gi6m ddc ph6i di6u hdnh c6ng viQc kinh doanh hing ngdy ctra Cdng

ty theo ctring quy dinh cria ph6p lupt, hgp
quy6t cua HQi d6ng Qu6n tri. Truong bap
thiQt hai cho COng ty thi T6ng gritm d6c p
ph6i bdi thudrng thiet hpi cho C6ng ty. .r-?.r

m T6ng gi6m d6c lJri da s6 thdnh vi6n
quy6t tan thdnh vd bO nhi€m mQt T6ng

cHrIOf{c rx. rnAgu NIrrE}M v^a lfl ictt cuA
NGTIOI euAN r,.f co LIEN QUAN

Didju 34. Thir lao, tidn luong vh lqi fch kh6c cfra thhnh vi6n HQi tldng

Qufln tri, T6ng Gi6m tl5c

1. C6ng ty trhthi lao cho Chri tich HQi d6ng Quan tri kh6ng chuy6n tr6ch vir

thanh vi6n HQi ddng Qu6n tr\; trh lucrng cho Chti tich HQi d6ng Quin trf chuy6n
. -itrlchvd T6ng giSm d6c theo k6t qu6 vd hiQu qui kinh doanh.

2. Tht lao, tidn luong vd quyAn lqi kh6c cria thdnh vi6n HQi cl6ng Quin trf,
TOng gi5m tl6c dugc trh theo quy dinh sau d6y:

a) Thdnh vi6n HQi d6ng Quin tri dugc hucmg thtr lao vd ti6n thuong. HQi

cl6ng QuAn tri dU tinh mric tht lao cho nhirng c6ng viqc thuQc phpm vi nhiQm vp

th6ng thuong cta timg thdnh vi6n theo nguy6n tEc nh6'ttrf. T6ng mric thi lao cira

HQi d6ng Qu6n tri do Dai hQi d6ng 
"6 

d6ttg qrytit dinh tai cuQc hqp thudrng ni6n;

b) Thdnh vi6n HQi d6ng Quan t4 ntm gifi chric vu diAu hanh ho[c thdnh vi6n

HQi d6ng Quan tr! ldm viQc t4i c6c ti6u ban cria HQi cl6ng Quan trf hopc thUc hign

nhihrg c6ng viQc khSc md theo HQi <t6ng QuAn tri ld nim ngodi ph4m vi nhiQm vU

th6ng thudrng cria mQt thanh vi6n HQi d6ng Quan trf, c6 th6 ctugc tr6 th€m tiAn thi
lao du6i dang mQt khoin ti6n c6ng trgn g6i theo timg lAn, lucmg, hoa hdng, phdn

trdm lgi nhufln ho{c dudi hinh thric kh6c theo quy6t dinh cua HQi d6ng Quin tri;

c. Thdnh vi6n HQi d6ng Quin trf c6 qrryCn dugc thanh to6ncSc chi phi dn, b,

di lai vd chi phi hgp lf kh6c md h9 chi tr6 khi thUc hiQn nhiQm vu dugc giao;

d. Chi tfch HQi d6ng Qu6n tri chuy6n trfuchvd T6ng gifumiltSc clugc trA luong
. ,.1

vd ti6n thucrng. Ti6n lucrng cria Chri tich HQi d6ng Quan trf chuy6n trSch do HQi

d6ng Qu6n tri d6 xu6t ve Dai hQi ddng cO d6trg q,rytit dinh. Ti6n luong cria TOng

gi6md6c do HQi d6ng Quin trf quytit dinh.

3. Thn lao, tidn luong cria thdnh vi6n HQi d6ng Quan tr! vd TOng gi6m dtic

dugc tinh vdo chi phi kinh doanh ctra Cdng ty theo quy dinh cria ph6p 1u0t vO thuti

thu nhQp doanh nghiQp vd ph6i dugc th6 hien thenh muc ri6ng trong b6o c5o tdi
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chinh nang nim cria C6ng ty, phii bilo cilo Dai hQi d6ng cd d6ng tpi cuQc hgp
thudrng ni6n.

Di6u 35. C6ng khai cdc lgi ich ti6n quan

1. Cdng ty phii tflp hqp vd cfp nhat danh s6ch nhfrng nguoi c6 1i6n qu4n cria
C6ng ty theo quy <linh tpi klroan 17 Di6u 4 LuQt Doanh nghiQp vd cdc giao dich
tuong img cria h9 vcri C6ng ty.

2. Thenh vi6n HQi d6ng QuAn tri, Ki6m soSt vi6n, TOng gi6m ddc vd ngudi
quan fV khac cria C6ng ty phii kG khai c6c lgi fch li6n quan cria hg v6i C6ng ty,
bao g6m:

.bi t U sd chinh," ngdnh, nghC kinh doanh cria
v6n g6p hof,c c6 phAn; tj' lQ vd thdi cli6m sd

b) T6n, md s6 doanh nghipp, tlia chi try s0 chinh, ngdnh, nghC kinh doanh cria
doanh nghiQp md nhirng ngucri c6 1i6n quan cta ho cing sd hfru ho{c so hiru ri6ng

- \ tu :t
phdn v6n g6p ho{c c6 phdn tr}n I|Yo v6n di€u lQ;

3. ViQc k6 khai quy tlinh tpi khoan 2 DiAu ndy phAi dugc thgc hiQn trong thdi
han 07 ngdy ldm viQc, tC ttr ngey phSt sinh lgi ich li6n quan; viQc sria d6i, b6 sung
phii dugc"th6ng b6o v6i C6ng ty trong thdi h4n 07 ngity ldm viQc, te ttr ngdy c6
sria d6i, bd sung tuong img.

4. ViQc c6ng khai, xem x6t, trich lgc, sao ch6p Danh s6ch ngudi c6 1i6n quan
vd lgi fch c6 li6n quan dugc kO khai quy dinh tai kho6n 1 vd kho6n 2 Di€u ndy
dugc thUc hiQnnhu sau:

a) COng ty ph6i th6"ng b6o Danh s6ch ngudi c6 li€n quan vd lqi ich c6 1i6n
quan cho D4i hQi tl6ng c6 d6ng tpi cuQc hgp thudrng ni6n;

b) Danh s6ch ngudi c6 li6n q-uan vd lgi ic! c6 li€n quan dugc luu git tpi try so
chinh cria C6ng ty; trudrng hql'p cAn thi6t c6 th6 luu git mQt phdn hopCtodn bQ nQi
d.rng Danh s6ch n6i tr6n tpi c6c chi nh'inh cria COng ty;

cO d6ng, thenh vi€n HQi ttdng Quin
qu6n l;f kndc c6 quyAn xem x6t, trfch

kO khai trong gid ldm viQc;

. d) C6ng ty ph6i t4o di6u kien d6
Di6u ndy ti6p cQn, xem, trich lpc vdr sa

cria C6ng ty vd nhimg nQi dung kh6c m
dugc ng[n chn, gdy kh6 khdn AOi vOi trq

5. Thenh vi6n H6i ddng Quin tri hoflc T6ng gi6m tl6c nhdn danh c6 nh0n
hoflc nhdn danh ngudi khSc dC tnUc hi6n cdng viQc du6i mgi hinh thric trong pham
vi c6ng viQc kinh doanh cria C6ng nQi dung cria
c6ng viQc.ct6 tru6c HQi rl6ng Quin thlrc hign khi
dugc tla si5 thdnh vi6n cdn l4i cua H thqc hiQn md
kh6ng khai b6o ho{c kh6ng dugc sg chAp thuQn cua HQi d6ng Quan tri thi tdt cit
thu nhpp c6 dugc tri ho4t dQng d6 thuQc vO Cdng ty.
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Didu 36. Tr6ch nhiQm cfia nguli quin lf Cdng fy

Thenh vi6n HQi d6ng Quin tri, T6ng gi6m d6c vd nguoi qu6n lf ktr6c c6 tr6ch
nhiQm:

1. Thgc hiQn c5c quyAtr vd nghla vp.dugc giao theo.dirng" quy dinh ctra.ph6p

lupt c6 1i6n quan, Di6u lQ ndy vd nghi quy6t cria D4i hQi d6ng cd d6ng;

. 2,Thgc hiQn c6c quyAtr vd nghia 4r dugc giao mQt cSch trung th1rc, cAn trgng,
t6t nh6t nhdm b6o ctim lgi ich hqp ph6p tOi da cua Cdng ty;

3. Trung thenh v6i lgi fch cria Cdng ty vir cd il6ng; kh6ng su dpng thdng tin,
i , 

^, 
r ^.bi quy6t, co hgi kinh doanh ctra Cdng ty, dia vf, chric vU vir stl dgng tdi sbn ctra

C6ng ty cl6 tu lgi ho[c phuc vp lgi ich cria t6 chirc, cd nhdn kh6c;

4. Th6ng b5o kip thdi, dAy dt, chinh x6c cho C6ng ty vO doanh nghiQp md h9
vd ngudi c6 li6n quan cua hg ldm chri hopc c6 phAn v6n g6p, cO phAn chi phdi;
th6ng b6o ndy dugc ni6m y6t t4i try sd chinh vd chi nh6nh cria C6ng ty;

5. Nguoi qu6n ly kh6ng.doqr bti tri vg ho{c chdng, b5, mg, con, anh, chi, em

ruQt gifi chfc vp qu6n lf v€ td chirc nh6n sp, kO to6n - tdi vu, ldm thu qu!, thri kho
trong c6ng ty.

Di6u 37. Quydn kh&i kiQn tISi vr6,i thinh vi6n HQi tldng Quin tri, T6ng
-Agram ooc

1. CO d6ng, nh6m tpc
trong thoi h4n 0f thang 6ch

nhiQm d6n sg cl6i v6i th cdc

trudrng hgp sau d6y:

. a) Vi pham nghia vp ngudi qu6n ly C6ng ty theo quy dfnh tai DiAu 36 c:ila

Di6u lQ ndy;

b) Kh6ng thUc hiQn dring c6c quyAn vd nghia vp dugc giao; kh6ng thgc hiQn,

thgc hiQn khdng d6y <hi, khdng kfp thoi nghi quytit cira HQi d6ng QuAn tri;

c) Thgc hiQn c6c q,ryAn vd nghia vp dugc giao trhiv6i quy dinh cua ph6p lupt,
Di6u lQ ndy ho{c nghi quytit cria Dai hQi ddng c6 d6ng;

d) Sri dung th6ng tin, bi grry6t, co hQi kinh doanh cria COng ty dO tu lgi ri6ng
ho{c phuc vq cho lgi ich cria t6 chric, c6 nhdn kh6c;

d) St dUng dia vi, chric vp vd su dgng tdi s6n ctra C6ng ty dC tu lqi ri6ng ho{c
phUc vU lgi ich cta td chric, c6 nh6n kh6c;

2. Trinh tg, thri tpc khoi ki6n thuc hiQn tucrng ung theo quy dinh cta phSp luft
), .I 1 ,11 o. a .  \ i

v€ t6 tpng ddn sU. Chi phi ktrcri kiQn trong trudrng hqrp c6 d6ng, nh6m c6 d6ng khoi
kiQn nhdn danh Cdng ty se tfnh vdo chi phi cira Cdng ty, tru trudrng hqrp thdnh vi6n
khoi kipn bi b6c y6u cdu khoi kiQn.
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Didu 38. Hgp tldng, giao dich phii tlu-rrc Dai hQi tldng c6 A6o9 hopc HQi
tldng Quin tri ch6p thufn

l. Hqp ddng, giao dich gita Cdngty v6! c6c d6i tugng sau ddy ph6i duoc Dai
hQi d6ng c6 d6ng ho{c HQi il6ng Quan tri ch6p thufn:

. u) qO d6ng, ngudi clpi diQn riy quy6n cria c6 ct6ng sd hiru trdn l0Yot6n'j:s6 cO
phdn ph6 th6ng cria C6ng ty vd nhimg ngr di c6 1i6n quan cria h9;

b) Thanh vi6n HQi ddng Quin tri ho{c T6ng gi6m di5c vd ngudi c6 1i6n quan
cria hg;

c. Doanh nghigp quy dfnh tpi kho6n 2 Di6u 35 cria Di6u lQ ndy.

2. Hgi d6ng Qudn tri ch6p thufn c6c hgp ddng vd giao dich c6 giStrinho hcrn
35Yo t6ng giSta tdi s6n doanh nghiQp ghi trong b5o c5o tdi chinh gAn nh6t. Trudrng
hqp lpy, ngudi clai diQn Cdng ty ky.hgp 

\

HOi d6ng QuAn trf, Ki6m soSt vi6n vO c6c
giao dich d6; ddng thdi kdm theo dp th
giao dfch. Hgi d6ng Quin tri quy6t dinh
trong thdi hpn mudi l6m (15) trgdy,"t<6 ttr \eil nhfln dugc thdng b6o; thdnh vi6n c6
loi fch li6n quan khdng c6 quyAn bi6u quytit.

3. Epi hQi ddng cO d6ng ch6qthuQn c6c hgp d6ng vd giao dich kh6c ngodi c6c
giao dich.quy dinh tpi khoan 2 Di€u ndy. Trudrng hqp ndy, ngudi ilai di6n C6ng ty
ky hqp ddng phii th6ngb6o cho HQi dOng Quan trf vd Ki6; so6t vi6n vA ca.tOi

c6,1gi ich li€n quan,khpng c6 quy6n b
chdp thupn k*ri c6 sO c6 cl6ng tlpi diQn
thdnh.

4. Hq.p ddng, giao I
dugc ky ket ho{c thgc h
khoan 3 Di6u niry, gdy
thdnh vi6n HQi d6ng QuAn tri ho{c T6ng
thudrng thiet hai ph6t sinh, hodn tri cho C6ng ty cilc khoan lgi thu dugc tir viQc
thgc hiQn hqrp d6ng, giao dich d6.

CHI'OI{G X. BAN rrENN SOAT

Didu 39. Ban Ki6m so6t

1. Ban Ki6m soiit c6 03 thenh vi6n, nhiQm lci' cua Ki6m soSt vi6n kh6ng qu6
05 ndm vd Ki6m so6t vi6n c6 th6 dugc bA" lai voi so nhiQm r.l' morg h?";h6: '--'

2. CircKi6m so6t vi6n bAu mQt ngudi trong sO trq ldm Truong Ban Ki6m sorit
theo nguy6n t6c da s5. Ban Ki6m so6t phii c6 hcrn m6t ntra sO tnann vi6n thucmg
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tru d ViQt Nam. Trucrng Ban Ki6m so6t phii ld kC to6n vi6n ho[c ki6m to6n vi6n
chuy6n nghiep vd ph6i ldm viQc chuy6n trilchtai C6ng ty.

3. Truong harp g +oi diOm kiSt thirc.nhiem lc} md Ki6m
soSt vi6n "hi6 ry Ki6m soSt vi6n da hrit nhiQm lc! v6n titip
tuc thUc hiQn quyAn Ki6m soSt vi6n nhiQm ki tt oi drryc Uau

vd nhan nhiQm vU.

Didu 40. Ti6u chu6n vh tlidiu kiQn cfra Ki6m so6t viOn

Ki6rn so5t vi6n phii co ti6u chuAn vd di6u kiQn sau dAy:

1. C6 ning lUc hdnh vi d6n sU dAy du vdr kh6ng thuQc ddi tuqng bi cAm thenh

lQp vd quin ly doanh nghiQp theo kho6n 2 DiAu 18 Lupt Doanh nghiep;

2. Khdng phii ld vg hoflc chdng, cha d6, cha nudi, mg d6, mg nuQi, con d6, con

nu6i, anh ruQi, ihi -Ot, em ruQt cua thd,::rh vi6n HQi ddng Quan tri, T6ng gi6m d5c,

Ph6 Tdng gi6m dtic, Ki5 toSn truOng vd ngudi qu6n ly kh6c;

3. Khdng dugc git c5c chirc vp quin lf COng ty; kh6ng ntr6t tfri6t phii ld cd

cl6ng hoflc ngudi lao dQng cria COng ty;

4. Ki6m so6t vi€n ph6i ld ki6m to6n vi€n hoflc kti toan vi6n.

Di6u 41. Quydn vh nghia vg cfra Ban Ki6m so6t

1. Ban Ki6m so6t thlrc hiQn gi6m s6t HQi d6ng Quan tri, TOng g\6m d5c trong
viQc quan ly vd di€u hdnh C6ng ty;

2.Ki}mtra tinh hSp ly, hqrp phdp, tinh trung thUc vd mric dQ cAn trgng trong
a 1, -. I r \ 1 r , a^ r . r r 1 rr,-1- l-4 t

quan 1;f, di6u henh hopt dQng kinh doanh; tinh hQ th6ng, nhdt qu6n vd phu hgrp cria

c6ng t6c kO to6n, th6ng kO vd lQp b6o c6o tdi chinh;

3. ThAm dinh tinh dAy <hi, hqp ph6p vd trung thgc cria bfuo c5o tinh hinh kinh
doanh, b6o cfuo tdi chinh hdng n6m vd s6u (06) thdngcua C6ng ty, b6o cfuo d6nh gi6

c6ng t6c quin lV cna HQi d6ng Quin trf vd trinh b6o cilo th6m dinh t?i cuQc hgp

Dai hQi d6ng cO d6ng thudrng ni6n;

4. Re so6t, ki6m tra vd d6nh gi6 hiQu lpc vd hiQu qu6 cua hQ th6ng kir5m soSt
A. r A t .A

nQi bQ, ki6m to6n nQi bQ, quin ly rui ro vd canh b6o s6rm cria COng ty;

5. Xem x6t s6 k6 todn, ghi ch6p k6 to6n vd c6c tdi liQu kh6c cria C6ng ty, cdc

cdng viQc quan ly, diAu hdnh hopt 
-dQng 

cria C6ng ty khi x6! th6y cAn thitit hoflc
theo nghi q-uy6t cuu Dai hQi d6ng c6.ddng ho{c theo y6u cAu cria c6 d6ng ho{c
nh6m c6 d6ng quy dinh tai kho6n 3 Di6u l lcria Di6u lQ ndy;

6. Khi c6 y€u cdu cria cO cl6ng ho{c nh6m c6 d6ng quy dinh t4i khoan 3 Di6u
1lcria Di6u lQ ndy, Ban KiiSm so6t thgc hiQn ki6m tra trong thdi hpn bay (07) ngdy

, L. 1 
^ 

4 A t la /lim viQc, kC tt ngdy nhfln dugc y€u ldm (15) ngdy,.kC tY
ngey t6t tnuc ki6m tra, Ban Ki6m nh vO nhimg vAn i16

doq" y6u cAu ki6m tra d6n HQi d6n 6c nh6m c6 d6ng c6
yeu cau;
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ViQc ki6m tra cliua Ban Ki€m so6t quy dinh tai kho6n ndy khdng dugc chn trb
hopt dQng binh thucrrg cria HQi ddng Quan tri, khdng gdy giSndopn cli6u hdnh hopt
dQng kinh doanh cria C6ng ty;

7. Ki6n nghi tIOi it6"g Quan tri hopc Dpi hQi d6ng cO d6ng c6c biQn ph6p sira
-2- - 2 u-'-a' t- -, t - -' - i-

d6i, bO sung, c6i ti6n co c6u tO chric quan ly, giirn s6t vd di6u hanh ho4t dQng.kinh
doanh cta C6ng ty;

8. Khi ph6t hiQn c6 thdnh vi6n HQi d6ng QuAn tri, T6ng girim d6c vi pham
qry dinh tai Di6u 36 cria Di6u lQ ndy thi ph6i th6ng bilo ngay Uing vdn b6n vOi UOi
cl6ng Qu6n t{, y6u cdu ngudi c6 hdnh vi vi phpm ch6m d?t hdnh vi vi pham vd c6
gihiphSp khdc phuc hQu qu6;

9. C6 91rVAn tham dy vd tham gia th6o lufn t4i c6c cuQc hop Dpi hQi d6ng cd
d6ng, H6i cl6ng Qu6n tr! vd c6c cuQc hgp kh6c cria C6ng ty;

" 10. C6 quy6n sri dpng tu v6n dQc lQp, b0 phQn ki6m to5n nQi bQ cua Cdng ty
dO thpc hi6n c6c nhiQm v.u dugc giao;

1 1. Ban Ki6m so5t c6 th6 tham kh6o y kitin cua HQi d6ng Quin tri tru6c khi
trinh bfuo cilo,ti5t tuan vd kitin nghi 16n Dai hQi <tdng cd d6ng; 

-

12. Thgc hi6n c5c quyAn vd nghia vp kh6c theo quy dinh cria Luflt Doanh
nghiQp, DiAu lQ ndy vd ngiri-quy Ct 

"tiDai 
hQi d6ng c6 d6ni.

Didu a2. Quydn ducr. c cung c6p th6ng tin cfra Ban Ki6m so6t

1. ThOn ki6n thinh vi6n HQi d6ng Qu6n tri vd c6c
tdi liQu kdm c KiiSm so6t vi6n ctng thdi <lidm vd theo
phucmg thric d6ng QuAn trf .

Dai hQi ddng cO d6ng, HQi cl6ng Qu6n
n cing thdi di6m vd theo phucmg thric

Qu6n tri.

3. 86o c6o cria T6ng gi6m d6c trinh HQi d6ng Qu6n tri ho{c tdi liQu khSc do
C6ng ty ph6t henh dugc gti d€n c6c Ki6m so6i vi6n ctng thdi di6m vd theo
phucrng thirc nhu eOi vOi thdnh vi€n H6i ddng QuAn tri.

4. Ki6m so6t vi6n c6 quydn ti6p cflr c5c hd s.o, ti! liQu cta C6ng ty luu git tai
try so chfnh, chi nhturh vd dla di6m khric c6 quydn d6n cdc dia di6m ldm viQc ctia
ngudi qu6n ly vd nhAn vi6n cta C6ng ty trong gio ldm viQc.

f . uOi ddng Quan tri, thaqh vi6n Hqi ct6ng Quin tri hoflc T6ng gi6m d6c,
ngudi quin lf kh6c ph6i cung c6p dAy dtr, chinh x5c vd kip thoi th6ng tin, tdi liQu
vO c6ng tSc"qu6n ly, di6u henh vd hopt dQng kinh doanh ctra C6ng ty theo y6u cdu
ctra Ban Ki6m so6t.

Didu 43. Tidn luong vh quydn lgi khfc cria Ki6m soit vi6n

1. Ki6m so6t vi6n dugc tri tiAn lu
lgi kh5c theo quytit dinh cta Dpi hQi d
dfnh t6ng mric 1u0ng, tht lao vd ngdn
so6t.
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2. Ki6m sodt vi6n dugc thanh to6n chi phi 6n, 6, di 14i, chi phi sri dpng dich
, A 4  r 

vp tu van clec rpp v6i mirc hgrp \f. T6ng mric tht lao vir chi phf ndy kh6ng vqqt W?
,l n , , itdng ngAn sSch hopt dQng hdng ndm cta Ban Ki6m so6t dd dugc Dai hQi d6ng c6

d6ng ch6p thuAn, tru truong hqp Dai hQi ddng c6 d6ng c6 quytit dinh kh6c.

^ -. 
I r ,r \ i \ | . 1 ,1 r 4r , '

3. Ti0n luong, tht lao vd chi phf hopt dQng cria Ban Ki6m so6t dugc tir{r vdo

chi phf kinh doanh cira Cdng ty theo quy dinh cua ph6p 1u0t vC thui5 thu nhQp

doanh nghiQp,.ph6p luQt c6 li6n quan vd ph6i dugc lap thdnh mpc ri6hg trong b6o

c5o tiri chinh hdng ndm cria C6ng ty.

Didu 44.Trhch nhiQm cfra Ki6m soft vi6n

1. Tudn thir dung ph6p lu4t, nghi quyi5t cria D4i hQi d6ng c6 d6ng vd dpo dric
t L r.  , ,r r.A

nghC nghiQp trong thUc hiQn c6c quy6n vd nghia vg ducr. c grao;

. 2,Thgc hiQn c5c quydn vd nghia vg fugc giao mQt c5ch trung thgc, cAn trgng,
tOt nhdt nhdm b6o d6m lgi ich hqrp phdp tOi da cira C6ng ty;

3. Trung thdnh v6i lgi fch cria Cdng ty vd cd tl6ng; kh6ng su dpng th6ng tin,
bi quyiSt, co hQi kinh doanh ctra C6ng ty, {ia vf, chirc v1r ve sri dpng tdi sin cira

1i

COng ty dO tu lgi hoflc phuc vu lqi ich cira td chric, c6 nhdn kh6c;

4. Cilc nghia vp khSc theo quy dinh cua LuQt Doanh nghiQp vd Di6u lQ ndy.

5. Trucmg hgp vi pham quy d[nh tqi c6c khoin 1,2,3 vd 4 Di6u ndy md gdy

thipt hai cho Cdng ty hoflc ngudi khdc thi Ki6m so6t vi6n phii chfu tr6ch nhipm.c6

nhdn ho4c li6n ctoi lOi tfrucrng thipt hai d6; mqi thu nhap vd lgi ich kh6c md Kitim
so6t vi6n c6 dugc phii hodn tri cho Cdng ty.

6. Truong hgp " 'n vd
nghia vg dugc giao Ban
Ki6m so6t; y6u cAu gi6i
ph6p lJrdc phUc hpu qu6.

Did;u 45. DA cir, mi6n nhiQm, bii nhiQm Ki6m so6t vi6n

1. CO d6ng ho4c nh6m cO d6ng nim git c6 phAn c6 quyAn bi6u quytit trong

thdi han 1i6n tpc it nhdt s5u (06) thSng c6 quyAn gQp sO quyAtr biiSu quytit cria ttmg

ngudi lpi v6i nhau eC eA ct c6c img vi6n Ban Ki6m so6t.

nA a^ 1 'Cd tl6ng ho{c nh6m c6 d6ng ndm git tth l0% i16n dudi 25Yo t6ng s6 cO
r X , X r .l A, + ' -,-- - -:4,-- r-\- 6En/phdn c6 quy6n bi6u quy6t dugc dO cri mQt (01) img vi6n; fi 25% d6n du6i 50%

dugc ilA cu tOi da hai (02) img vi6n; tu 50% trd l6n dugc dO cri tOi tta ba (03) tmg

vi6n.

Trudrng hqtp s6 img cri vi6n dugc cO d6trg ho{c nh6m cO d6t g dA cri th6p
tA,a.A\I*t,hon s6 img cri vi6n mdr h9 dugc quy6n dO cu theo quy6t dinh cta D4i hQi d6ng c6

\ r . r , A tn r I
d6ng thi sO img cri vi6n cdn lai do Ban Ki6m so6t vd cdc c6 itdng kh6c dO cu.

2. Ki6m soSt vi6n bi miSn nhiQm trong c6c trudrng hqp sau ddy:
'\

. a) Kh6ng cdn du ti6u chu6n vd di6u ki6n ldm Ki6m so6t vi6n theo quy dinh tai
Di6u 40 cta Di6u lQ ndy;
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b) Kh6ng thUc hiQn quy6n vd nghia vp cta minh trong 06 thdng li6n tpc, tru
trudrng hqp b6t kh6 khring;

c) C6 dcrn tt chric vd dugc ch6p thu4n.

3. Ki6m so6t vi6n bi bei nhiQm trong c6c trudrng hqp sau ddy: 
r+

a) Kh6ng hodn thenh nhiQm vp, cdng viQc dugc phan c6ng;

b) Vi pharn nghiOm trgng ho{c vi phpm nhiAu 10n nghia vp cria Kitim so6t
vi6n;

c) Theo q,rytit ttinh ctia Dai hOi ddng cO d6ng.

cHuol,{c xr. QUAN Hp cruA coNc ry vor coNc ry ME -
rONc cONc rY cO PHAN PHAr rRrEN KCN

GONG c0xc rY soNADEZT)

Didu 46. Quan hQ gifra C6ng ty v,6'i c6ng ty me - T6ng cdng ty Sonadezi

l. ld c6ng ty m9, C6ng ty C6 pnan VtOi
tT*g c6 m5i quan hQ g5r b6 l6u ddi v6i nhau
v6 loi f d c5c lgi fch khdc, c6 quydn vd nghia vr,r

cria doanh nghiQp dQc lpp theo quy dinh cria LuQt Doanh nghiep.

2. Sonadezi giao qnyAtt cho ngudi dpi diQn theo try q,ryetr cria Sonadezitruc
tiiip thay m{t Sonadezi quhn lf c6c khoin dAu tu cta Sonadezi tpi Sonaenco trong
pham vi Ei6u lQ cria Sonaenco.

3. Sonadezi quyiSt dinh diAu chinh tdng ho{c thoSi v6n ddu tu d6i v6i
Sonaenco, b6o ddm phn hqp quy ttinh cria phdp lu6t vd chitin luoc, kti hopch kinh
doanh cria Sonadezitrongttng thdi lcj'.

4. Quy6n vd nghia v.u cria ngudi clai diQn theo riy quy6n cta Sonadezi tqi
Sonaenco dgoc x6c dfnh theo quy ch6 do HQi d6ng Qu6n tri Sonadezibanhanh vd
t4i timg quyi5t dinh cri ngudi dpi diQn theo riy q"y6n cp thri.

tip quytil dinh hoac trgc tiiip tham gia quin bt d6i
v n cta cd d6ng, b6n g6p v6n th6ngquangudi dai

-1 
9 | Id HQi d6ng Qu hQi d6ng c6 ddng

cta.Sonaenco. Quy dinh ndy khdng lopi tru clai diQn theo riy
quydn cria Sonadezi thgc hi6n cric vai trd quin onaenco.

6. Hqp diing, giao dich vd quan hQ kn6c gifia Sonadezi vi Sonaenco d6u phii
, , -t'', e',e , -l | , \ ,

dugc thi6t lpp vd thgc hien dQc lpp, binh ddng theo tli6u kiQn 5p dUng d6i vdi c5c
chri th6 ph6p ly dQc lap.

Didu 47.Phfiihgp chung gifra c6ng ty mg - Sonadezivdsonaenco

Cdng ty m9 - Sonadezi vd Sonaenco phOi hqtp chung theo cdc cdch sau dAy:

1. XAy dUng quy chti hoat dQng chung tr6n co sd th6a thupn gita c6ng ty m9
vd Sonaenco.
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. 2. C6ng ty mQ su dgng quydn, nghia vg cria chir sd hiru vi5n tpi Sonaenco d6

t6 chuc thpc hiQn c6c ho4t dQng ph6i hqrp chung:

a) XAy dpng, t6 chirc thyc hiQn chitin lugc ph6t tri6n, k6 hopch kinh doanh

chung;

b) Dinh hu6rng. chi6n lugc kinh doanh, dinh huong phan c6ng linh vUi hoat

dQng vd ngdnh, ngh6 s6n xuAt kinh doanh cira Sonaenco;

c) Td chric c6ng t5c tdi chinh, k6 to6n, thdng kO bao g6m viQc l4p c6c 86o c6o

tdi chhh cta Sonaenco vir B6o c5o thi chinh hqrp nhdt;

d) Hinh thenh, quin l1i vd sri dgng c6c qu! tpp trung ctra ci T6ng cdng ty
Sonadezi phu hgp v6i quy dinh cua ph6p luat;

d) Quin ly, sir dung d6t dai,tdi nguyOn khodng sAn (n6u co);

e) C6ng t6c lao dQng, tiAn luong,y t6, ddo t4o, phSt tritin ngudn nh6n lgc;

g) C6ng t6c antodn lao dQng, phdng chdng thi6n tai, b6o vQ m6i truong;

h) Cdng t6c img dUng khoa hgc, c6ng nghq;

i) D?t t6n c6c doanh nghiQp thdnh vi0n; su dpng t6n, thucrng hiQu cira

Sonadezi;

k) C6ng t6c hdnh chinh, c6ng t6c d6i ngo4i ctta chT6ng c6ng ty;

1) Cdng t6c thi dua khen thuong, vdn h6a, thti thao vd c5c c6ng t6c xdhQi - tir
thipn;

m) XAy drmg vd td chric thlrc hiQn c6c quy ch6 quin l1i, diAu henh vd ti6u
chuAn, dinh mirc 5p dpng thting nh6t tronl ci T6ng c6ng ty;

n) C6c ho4t clQng kh6c phy hqp v6i dpc di6m cria cdng ty m9, Sonaenco, quy

dfnh ph6p 1u4t c6 1i6n quan, Di6u lQ cria c6ng ty m9 vd Di6u lQ Sonaenco.

3. ViQc pfrOi nqrp giira c6ng ty mQ v6i Sonaenco phAi phu hqp v6i quy dinh
cua ph5p lu4t, Didu lQ cta Sonaenco, th6a lhuQn gita c6ng ty mg v6i Sonaenco, vi
tri c: ra c6ng ty m9 trong ttrng hopt dQng ph6i hqp v6i Sonaenco.

4. Khi c6ng ty m9 can thiQp ngodi thAm quydtr cria chri s0 hiru, thenh vi6n, cd

d6ng ho{c trdi voi chc th6a thufn v6i Sonaenco, ldm t6n hai di5n lgi ich cria

Sonaenco, thi cOng ty me vd nhirng ngudi c6 1i6n quan ph6i chlu tr6ch nhiQm theo
quy dinh tAiLuelt Doanh nghiQp vd cdc quy dinh ph6p lupt c6 li6n quan.

cHrIoNG xri. euynN DrEU TRA sO sAcn vA HO so cONG TY

Didju 48. Quy6n didu tra s6 s6ch vh hd scr

. 1. CO dgrg hoflc nh6m cO d6ng quy dilh t4i khoan 3 Di6u llDiAu lQ ndy c6
q.tyCtr tr.uc tii5p hoflc qua ngudi dugc uy quydn,.gui v[n b6n y6u cAu dugc ki6m tra
danh s6ch c6 d6ng, c6c bi6n bAn hgp Dai hQi d6ng c6 ddng vd sao chpp hoflc trich
lgc c6c hd so d6 trong gid tdm viQc vd tai tru s0 chinh cria C6ng ty. Y6u cAu ki6m
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tra do dai dien dugc riy quy6n cria cd d6ng ph6i kdm theo gi6y riy quydn cria c6
d6ng md ngudi d6 ilai diQn ho[c mot ban sao c6ng chimg cira giSy ty quy6n ndy.

dnh vi6n Ban Ki6m so6t, TOng gi6m d6c
vd a sd ddng ky cd d6ng cria Cdng ty, danh
s6c kh dc c:Ora COng ty vi nhintg mpc dfdh li6n
quan t6i chirc v.u cria minh v6i diAu kiQn c6c th6ng tin nay ph6i ituqc b6o mpt.

3. C6ng ty phii luu DiAu 16 ndy vd
chimg nhan dnng
hfru tei s6n, nghi
Dai hOi d6ng cd
cdcbSo c6o cin Ban KiiSm so6t. b5o c6o
gi th."o qny dinh cria ph6p luft tpi try sd chinh ho{c m6t noi khSc v6i
di cd cl6ng vd co quan ddng bi kinh doanh dugc th6ng b6o v6 clia
di gi6y to ndy.

4. Di6u lQ ndy phii ctuqc cdng bt5 tr6n website cria Cdng ty.

cHuol{c xrrr. IHAN pHOr Lgr NHUAN vA xtl lf 16
TRONG KINH DOANH

Didu 49. Phin ph6i tgi nhufn
1. Lqi nhu4n thgc hiQn cria C6ng ty

theo quy dinh cria LuQt Thu6 thu nhfp d
tru6c sE thuc hi€n trfch I?.ap c6c qu! theo
ni6n.

2.Dqi hQi il6ng cd d6ng q.rytit <tinh mric chi tr6 
"6 

t,i" vd hinh thric chi tra c6
tfc hang nim tir lqi nhuan gifi lpi cria C6ng ty.

3. HQi <t6ng QuAn tri c6 th6 quytit dinh tpm img c6 tric gifia lcj' nilu x6t thdy
viQc chi tr6 ndy phu hgp v6i khi ndng sinh ldi cria C6ng ty.

4. C6ng ty kh6ng thanh to6n ldi cho khoin tiAn tr6 cO tirc hay khoin ti€n chi
tri li6n quan t6i mQt loai c6 phi6u.

i hQi dgrg cO d6ng th6ng qua vi6c
c6 phi6u vd HQi d6ng Qu6n tri ld ccr

6. Trucrrg hgp chi tr6 c6 tfc bing ti

ty kh6ng ph6i chiu tr6ch nhiem vA kho
huong. Viqc thanh to6n cd tric d6i v6i
chimg khorln c6 th6 dugc ti6n hanh th6ng qua c6ng ty chimg khorin ho4c Trung
t6m luu lqi chtmg kho6n ViQt Nam.
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7.Cdn cri Lu4t Doanh nghiQp, Lupt Chtmg khodn, HQi d6ng Qu6n tri th6ng
1,, , a. 1 . 

o

qua nghi quy6t x6c clinh mQt ngdy cp th6 cl6 ch6t danh sSch cO i16ng. Cdn cir theo

ngdy d6, nhirng nguoi ddng ky v6i tu c6chc6 d6ng ho,a. ngudi sd hiru c6c chimg
kho6n kh6c dugc quy6n nhQn c6 tirc, 16i suAt, phdn ph6i lqi nhuQn, nhQn cO phi6u,

nhfln th6ng b6o ho{c tdi lipu kh6c. I

8. C6c vAn dA khSc li6n quan dtin ph6n pnOi tqi nhuQn dugc thyc hiQn theo

quy dinh cua ph6p luQt.

Didu 50. Xfr lj trong trulng hgp kinh doanh thua 16

.1. Trong trudrng hqrp COng ty kinh doanh thua 16, Dai hQi ddng cd d6ng co th6

quy6t dinh gi6i quy6t kip thoi theo 2 phuong 6n sau:

a) Trich tt qu! dp trfr Ae Ur: t5;

b) sau, ddng thdi Dai hQi d6ng c6 ddng ph6i
A, -quyet o

2. Trucmg hgp C6ng ty kinh doanh thua 15 k6o ddi nhiAu ndm md v6n kh6ng
khdc phuc dyoc bing c6c biQn phSp tdi chinh cAn thitit thi Dpi hQi d6ng c6 d6ng se

xem x6t quy6t dfnh c5c biQn ph5p xri ly theo Lupt ph6 sin.

cHUol{c xlv. rAr rHoAN NcAN HANG, NAM rAr cHinn
VA HE TIIONG TN TOAN

Didu 51. Tdi khoin ngin hhng

1. C6ng ty mo tdi kho6n tqi c6c ngAn hdng ViQt Nam ho[c tqi cdc ngen hdng

nu6c ngodi dugc ph6p hopt dQng tai ViQt Nam.

2. Theo sg ch6p thufn tru6c cria co quan c6 thAm qrrydn, trong trudrng hqtp cAn

thiiSt, Cdng ty c6 th6 mo tdi khoin ngdn hdng 6 nu6c ngodi theo c6c quy clinh cria

ph6p lupt.

Didu 52. Nim tiri chinh

Ndm tdi chinh cria C6ng ty bht ddu tt ngey clAu ti6n cria th6ng Mgt (01) hdng
ndm vir ktit thuc vdo ngdy ba muoi tnOt 1:1) cua th6ng Mudi hai (12). Ndm tdi
chfnh dAu ti6n Uat eAu tu nglry dugc cdp Gidy chimg nhfln cl6ng lcf doanh nghiQp

vd kt5t thric vdo ngdy ba muoi mOt 1: 1) cria thingMuoi hai (12) ngay sau d6.

Didu s3. ch6 d0 k6 to6n

1. ChC dO kC to6n Cdng ty sri dung ld ChC dO K6 to6n ViQt Nam (VAS) hopc

cni5 eO kti to6n kh5c dugc Bq Tei chinh ch6p thufln.

2. C}ngty lQp s6 s6ch kti to6n bdng titing ViQt. C6ng ty luu git hO so k6 to6n
theo lopi hinh cria c6c hopt dQng kinh doanh md C6ng ty tham gia. Nhimg hd so

ndy phii chinh xilc, cQp nhat, c6 hQ th6ng vd ph6i dri dC chimg minh vd gi6i trinh
c6c giao dich cria Cdng ty.
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3. C6ng ty sri dung ddng Vi6t Nam (hoAc lgo?i tQ tU do chuytin c16i trong
truong hgrp dyo. c co quan Nhd nu6c c6 thAm quyAn ch6p thu{n) ldm don vi tiAn tQ

l\ t A
oung trong Ke toan.

CHI/OI.{G XV. NAO CAO THTIONG NITN, rNACrr NHIEM:
cdNc nO ru0NG TrN, THONG nAo RA cONG cHUNG

Didu 54.86o c6o tii chinh nim, s6u thing vi quy

1. COng ty ph6i lpp b6o c6o tdi chinh ndm theo quy.dinh cria ph6p lu6t vd b6o
c6o ph6i dugc ki6m to6n theo q,uy dinh tai DiAu 56-DiAu lQ ndy. Trong thdi h4n
chin muoi (90) ngdy kC tt khi kCt thric ndm tdi chinh, Cdng ty ph6i nQp b6o c6o tdi
chinh hatrg nim dd dugc ki6m to6n cho co quan thuc C6 thAm quycn, Uy ban
Chtmg kho6n Nhd nu6c, Sd giao dich chimg kho6n vd co quan ddng bi kinh
doanh.

i bao g6m b6o c5o ktit qu6 hopt tlQng kinh doanh
kh6ch quan tinh hinh ,rA tai vd 15 cria C6ng ty
kO to6n ph.an 6nh mQt cdch trung thr,rc vd kh6ch

quantinh.hinh hopt dQ,ng ctra COng ty tinh d6n thdi di6m lQp b6o i6o,b6o c6o luu
chuydn ti6n tQ vd thuy6t minh bilo cilo tdi chfnh.

3. c6ng ty ph6i lQp vd cong b6 cdcbfuo c6o s6u (6) thdngvd quy theo c6c quy
dinh cria IJy ban Chrmg kho6n Nhd nudc, S0 giao dicir chtmg thoatr rrd nQp cho-cb
quan thu6 hiru quan vd co quan ddtrg ky kinh doanh theo c6c quy dinh cta Ludt
Doanh nghipp

4. Chcb6o cfuo tdi chfnh dugc ki6m to6n (bao g6- y ki6n cria ki6m to6n vi6n),
bilo cilo sdu thang vd quy cria Cdng ty ph6i dugc c6ng bd tr6n website cria C6ng ty.

5. Cdc t6 chric, c6 nhdn quan tdm d6u dugc quyAtr ki6m tra ho{c sao chpp bin
bilo c6o tdi chinh ndm dugc ki6m todn,bSo cdo s6u (6) thdngvd qqf trong giE tam
viQc cria COng W,tqi try so chinh cria C6ng ty vd phhirhm6t mric phi hqp ly cho
vi6c sao chUp.

Diiiu 55. 86o c6o thudng ni6n

Q6tg ty phii lAp vd c6ng UO gao c5o thudrng ni6n theo c6c quy dinh cria ph6p
lupt vO chimg kfro6n vd thi trucnrg chimg khorin.

CHIIONG XVI. XINU TOAN

Di6u 56. Ki6m to6n

1. Dai hQi d6ng cO d6ng thuong ni6
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kiQn tho6 thuQn v6i HQi $6"g Quin tri. Cdng ty ph6i chuAn bi vd giri b6o c5o tdi

chinh ndm cho c6ng ty ki6m toSn tlQc lpp sau khi k6t thric ndm tdi chinh.

2. C6ng ty ki6m to6n dQc lap ki6m tra, x6c nh4n vd b6o c6o vA b6o c6o tdi

chinh ndm ph6n inth c6c kho6n thu chi ctia C6ng ty, lflp b6o c6o ki6m to6n vd trinh
b6o c5o do cho HQi d6ng Quin tri trong vdng ba (03) th6ng tt! ttr ngay k6t tttic
ndm tdi chfnh.

3. B6n sao ctra b6o c6o ki6m to6n duoc sui dinh kdm b5o c5o tlri chinh ndm
cira Cdng ty.

4. Ki6m to6n vi6n thgc hiQn viQc ki6m toSn C6ng ty dugc ph6p tham dg c6c

cuQc hqp DAi hQi d6ng c6 cl6ng vir dugc q.ty6n nhQn c6c th6ng b6o vd c5c th6ng tin
kh6c 1i6n quan d6n.Dai hQi d6ng c6 ddng.mdr.c6c cO d6ttg clyVc guyCtt nhfln vd
dugc ph6t bi6u f ki6n tpi cuQc hgp vO cdc vdn d6 co liOn quan c16n ki6m to5n.

CIITIONG XVII. CON UAU

Diiiu 57. Con d6u

1. C6ng ty co qnyAn q.tyt5t dinh vA hinh thirc, sd lu.mg vd nQi dung con d6u

cria C6ng ty theo kho6n 1 Di0u 44LudtDoanh nghiQp.

2.YiQcthdng b6o mdu con d6u v6i co quan co thAm quyCtt thgc hiQn theo quy
dfnh ph6p ludt hiQn hanh.

3. Vipc qu6n ly, st dUng vd luu gifi con d6u thgc hiQn theo quy dinh ph6p lupt
hiQn hdnh vdr quy dinh cua C6ng ty.

4. Con d6u dugc su dpng trong c6c trucmg hqp theo quy clinh cria ph6p lupt
ho{c c6c b6n giao dich c6 th6a thufn v0 viQc sri dpng d6u.

cHrlor{c xvrrr. cAc rRUoI{c HgP crAr rHE, rniNu rf
crAr rHE vA THU TUC THANH L'f rAI sAN cONc rv

Didju 58. C6c trudng hgp vh tli6u kiQn gini th6 C6ng ty

1. Cdng ty co th6 bi gi6i th6 trong nhirng trucmg hgp sau:
..,A

a) Gi6i thd theo quy6t dinh cua Dpi hQi tl6ng cd d6ng;

b) COng ty khdng cdn dri sO luqttg Fu (9g) cO d6ng trong thoi hpn s6u (06)
th6ng 1i6n tpc md kh6ng ldm thri tpc chuyOn cl6i lopi hinh doanh nghiQp.

c) Bi thu h6i Gi6y chimg nhfln ddng ky doanh nghiQp.

2. C6ng ty chi dugc gi6i the khi b6o d6m thanh toSn ht5t c6c kho6n ng vd
nghia vp tdi s6n kh5c vd C6ng ty khdng trong qu5 trinh gi6i quytit tranh ch6p tai
Tda 6n ho{c co quan trgng tdi. Ngudi quan Iy c6li€n quan vd COng ty cung 1i6n

c16i chiu trdchnhiQm v6 c6c kho6n ng cria Cdng ty.
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Didu 59. Trinh tg, thfr tgc giii th6 C6ng ty

viQc gi6i th€ c6ng ty trong c6c trucmg hqp quy dfnh tqi cdc di6m a vd b
khoin I Ei6u 58 cria Di6u lQ ndy dugc thgc hiQn theo quy dinh sau ddy:

1. Th6ng qua qny6t dhh gi6i tho c6ng ty. Quy6t dinh gi6i tho c6ng ty phai c6
c6c nQi dung chri y6u sau d6y:

a) TOn, dla chi try so chfnh cria C6ng ty;

b) Ly do gi6i th6;

c) Thdi han, thri tgc thanh ly hqp d6$ vd thanh todn cilc khoAn no ctra C6ng
tyj thdi hpn thanh to6n ng, thanh li hap" il6ng kh6ng dugc vugt qu5 s6u (06) thang,
kd tt ngey th6ng qua quy€t dinh gi6i th6;

d) Phucrng 6n xri Iy cilc nghia v.u ph6t sinh tt hqrp d6ng lao dQng;

d) Hq, t6n, chfi ky cira ngudi clAi diQn theo ph6p ludt cria Cdng ty.

2. Hoi d6ng QuAn tr! thdnh lQp Ban thanh l;f td chric thanh ly tei s6n C6ng ty.

3." Trong thdi hqn bey Q7) ngey ldm viQc k6 tt ngdy th6ng qua, quy6t dinh
gi6i th6 v dugc g kinh doanh, c0 quan
thu,6, ngu 6ng ty, trdn C6ng th6ng tin
qu0c gia nghiQp c6ng khai tpi try so
chfnh, chi nhrffi, vdn phong ttai di6n ctra C6ng ty.

. T*gtq.hgp C9n_g,ty cdn nghia vp tdi chfnh chua thanh to6n thi ph6i grii kdm
theo quyot dinh gi6i th6 phucrrg 6n gi6i quyot ng don c6c chri ng, ngudi c6 quy6n
lgi vd nghia vp"c6 li6n quan. Th6ng b6o phii c6 t6n, dia chi cria chri no; s6 no, thdi
hpn, dia di6m vd phucrng thirc thanh to6ns6 ng ct6; c5ch thric vd thdi hpn gi6i quy6t
khi6u nai cta chri ng.

4. Cdc kho6n ncv vd chi phi gi6i thC ctia C6ng ty dugc thanh to6n theo thir tg
sau d6y:

a) C6c chi phi gi6i th6 Cdng ty;

lucmg, trg c6p th6i viQc, b6o hi6m xe hQi theo quy dinh cta
ph n lgi kh4t cria ngudi lao d6ng theo th6a udc lao dQng tQp th6
vir de hj k6t;

c) Nq thuti;

d) C5c khoin vay (n6u c6);

d) Cdc khoin ng kh6c;

. e) Sau khi de thanh torin htit chi phf giai tb6 vd c6c khoin no cfia Cdng ty,
phAn cdn lai chia cho c6 d6ng theo tj' lQ so [iro .O phAn.

5. T6ng gi6md6c grii d6 nghf gi6i th6 cho Co quan rldng bi kinh doanh trong
vong ndm (05) ngdy ldm viQc kO tir ngey thanh to6n htit c6c kho6n no cira C6ng ty.

6. Thgc hi6n c5c quy dinh chi ti6t vA trinh tu, thir tuc gi6i th6 doanh nghiQp do
Chinh phri quy dinh.
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Didu 60. Giei th6 trong trudng hqp bi thu hdi Gi6y chrfrng nhin dnng kf
doanh nghiQp ho{c theo quy6t Ainn cria Tda 6n

ViQc gi6i th6 C6ng ty theo quy dinh tpi di6m c khoin 1 Di6u 58 cira DiAu lQ

ndy hopc theo quy6t dinh cta Tda 5n thUc hiQn theo trinh ty, thri tpc sau d6y:

1. Trong thdi hpn mudi (10) ngdy, kti tir ngdy nhan dugc quytit dinh fiiu hOi
^.A 

I t i ^ 4v | , I 1 l.^ I y ,'Gi6y chimg nh?n ddng hi doanh nghiQp ho{c qu"yOt din} cta Tda 6q 
"co 

hi-6u lgc,
Cdng ty phii triQu tap hqp d0 quyet dinh gi6i th6. Quyet dinh gi6i the vd bin sao

q"y6l dlnh thu trOi Ci6y chimg nhQn dang lqi doanh nghiQp hopc q.ryi5t dinh cira

Tda 6n co hiQu lgc phii dugc gui tl6n Co quan ddng ky ki+ doanh, co quan thuO,

ngudi lao dQng trong doanh nghiQp, vd phii dugc ni6m y6t cdng khai tpi try s0

chinh vd chi nhSnh ctra C6ng ty. Ddi v6i trudng hAp md ph6p lupt y6u cdu ph6i

ddttg b6o thi q,ryi5t dinh gi6i th6 doanh nghipp phii dugc ddng it nh6t tr6n mQt td
b6o vi6t ho{c b5o diQn tri trong ba (03) sd li6n ti6p.

Truong hqp Cdng ty cdn ngFa vp tdi chinh chua thanh to5n thi phAi d6ng thdi
Ltg

gui kdm theo quy6t dinh gi6i thd cria doanh nghiQp phucmg 6n giiri quy6t ng d€n

c6c chri ng, ngudi co.quy6n lgi vd nghia ]u c6 1i6n quan. Th6ng b6o ph6i c6 t6n,
dia chi cria chri ng; s6 ng, thdi hpn,,ctia di6m vdr phucmg thric thanh to6n s6 ng <16;

cSch thric vd thdi h4n gi6i quy6t khi6u npi cria chir ng.

2.YiQc thanh to6n cilc kho6n ng cria C6ng ty dugc thUc hipn theo quy dinh tai
khoan 4 Di6u 59 ctra DiAu lQ ndy.

3. TOng gi6m dtic gui dC nghi gi6i th6 cho Co quan tl5ng ki kinh doanh trong
ndm (05) ngdy ldm viQc, kC tt ngey thanh toan h6t c6c kho6n ng ctra doanh nghiep.

4. C|nhdn ngudi qu6n ly COng ty c6 1i6n quan ph6i chfu trhchnhiQm c6 nhdn

vO thipt hpi do viec mrOng thUc hiQn hoAc kh6ng thUc hiQn dring quy clinh tpi Di6u
ndy.

Did;u 61. Thanh ry tni sin C6ng ty

1. Sau khi c6 itdng Quin
Ban thanh ly g6m vi6n do Dpi

i chi dinh tuchi dinh vd mQt (0
toan itQc lpp. Ban thanh ly chu6n bi c6c quy ch6 hopt dQng cira minh. C6c thdnh
vi6n cria Ban thanh ly c6 th6 dugc lga chgn trgng s6 nh6n vi6n COng ty ho{c
chuy6n gia dQc lap. TAt ch c6c chi phi li6n quan d6n thanh ly tlugc Cdng ty uu ti6n
thanh to6n tru6c cdc kho6n ng kh6c cira COng ty.

2.Ban thanh ly c6 trach.nhiQm b6o c6o cho co qual ddng hi kinh doanh vO

ngdy thenh lpp vd r.gdy bdt cl6u hopt dQng. KC tir thoi di6m d6, Ban thanh Iy thay
mflt C6ng ty trong tdt ch c6c cdng viQc 1i6n quan d6n thanh lf C6ng ty tru6c Tod 5n

vd c6c c0 quan henh chinh.

3. TiAn thu dugc tt viQc thanh ly tluqc thanh to6n theo thri tU t4i kho6n 4 Ei6u
59 DiAu lQ ndy.
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cHr/of{c xrx. crnr Quynr rRANH cnAp Ngr Bo

Oidu 62. Giai quy6t tranh ch6p nQi bQ

1. Trucrng hgp ph6t.sinh tranh ch6p hay khitiu npi c6 1i6n quan t6i hopt dQng
cria Cdng ty hay t6i quyAn vd nghia vu cria c6c cd ddng theo quy dinh tai fjiAu fe
ndy, Luf,t Doanh nghiQp, c6c ludt kh6c hoflc cdc quy dinh hdnh chinh quy dinh
gita:

a) CO cl6ng v6i C6ng ty;

b) CO d6ng v6i HQi ttdng Qu6n tri, Ban Ki6m so6t, Tdn g gi6md6c hay c6n bQ
qu6n l1i cao cdp.

t tranh ch6p d6 th6ng qua thuong luqng
6n quan t6i HQi d6ng QuAn tri hay Chri

g Ban Ki6m so6t chi dinh mQt chuy6n gia
tdi cho qu6 trinh gi6i quyiSt tranh ch6p.

t dinh hod gi6i trong vdng s5u (06) tuAn
quytit dinh cua trung gian hod gi6i khdng
flng c6 th6 dua tranh ch0p d6 ra Trong tdi

3. Cdc b6n tU chfu chi phf cria minh c6 li€n quan t6i tht tgc thuong luong vd
hoi gi6i. ViQc thanh todn c6c chi phi cria Toir 6n dugc thuc hiQn theo ph6n qnytSt
cria Tod 6n.

CHUOI.{G XX. BO ST]NG VA SUA OOr OINU r.,N

Di6u 63. B6 sung vir sfra A6i Oidu tQ

.1. ViQc b6 sung, sira ct6i DiAu lQ ndy ph6i iluoc Dai hQi d6ng c6 ddng xem xdt
 , a. r

quyer oFn.

2. Trong trudng hgrp c6 nhintg
dQng cria Cdng ty chua dugc dA cfp
c6 nhimg quy clinh m6i cria phdp luat kh6
thi nhimg quy tlinh cua phSp lupt d6 ctu
clQng cria Cdng ty.

cHtlor{c xxl. HIPU Lu. C

Didu 64. HiQu lgc
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1. BAn Di6u lQ ndy g6m 21 Chucmg 64 Di6u dugc Dai hQi ddng c6 d6ng C6ng
nh6t trf th6ng qua ngdy I 12017 tpi thdnh

ph6 Bi6n Hda, tinh Ddng Nai.

2. DiAu lQ ndy dugc lap thdnh 10 (muoi) bin, c6 gi6 tri nhu nhau:

a)MQt (01) b6n nQp tpi Co quan dp"g b? kinh dg*htheo quy dinh crf*Lupt
Doanh nghiQp; mQt (01) bin nQp tpi T6ng c6ng ty C6 phAn Ph6t tripn Khu c6ng

nghiQp;

b) T6m (08) ban luu gifr tpi T4r sd chinh cria C6ng ty.

3. Di6u lQ ndy ld duy ntr6t va chinh thric cira C6ng ty.

4. Cdc bin sao hof,c trich lpc DiAu lQ ndy co giStri khi c6 chfi ky cria Chri tich
HQi d6ng Quin tri hopc T6ng gi6m di5c.

\
DOng Nai, ngdy thdng ndm 2017

r6NC GIAM DOC

OiAu lC C6ng ty C6 phan Mdi trudrng Sonadezi - 2017 46




