
CTCP CIIE T+O MAY DIEN
\.IET NAM - HUNGARI

s6: !0 /VH-TC
v/\ cong bo thong trn

CONG IIdA XA HOI CHII NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tr,r do - H?nh phric

HA ndi, ngdy 26 thdng 9 ndm 2018.

1. TCn c6ng ty :

- Ma chung khoAnl

- Dia chi:
- DiQn thoai li€n h0.

- E-mail:

C6ng ty CP ChC tao MAy Dien Vi6t Nam - Hungari

DVH
T6 24, thi rrn E6ngAnh, huyCn D6ng Anh, TP. Hd N6i

02 438823292 Fax: 02 4 38823291

vihem@vihem.com.vn

CONG BO THONG TIN

Kinh grfri: - Ui ban chfng khoan nhi nufc;

- S& Giao dich Chfng khoin En NOi

L Nql 0ung cua (irong trn cong bo :

Thdng b6o mdi hap d?i h6i c6 d6ng b5t thLrdng ndm 2018.

3. Th6ng tin niy dd dugc c6ng b6 trCn trang th6ng tin diCn ti cia C6ng ty t4i cluong dZn:

http ://w*w.vihem.com.vn

Ching tdi xin cam kiit th6ng tin c6ng b6 ft€n day li ding su that vd ho,rn todn chiu trrch nhiem trLL6c

phdp luiit r d noi dung cic rhong l in dd cong bo

Noi nhdn :

- Nhu tron

- Luu VT, Thu ki HDQT, TC.

hiQn c6ng b6 th6ng tin
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CENGTY CP CHET4oMAYEEN CqNG
VIE"T NAM _ HUNGARI

VIHEM

56: 74 /VII-HDQT

iIOA XA I{Qt CHU NCIIIA VIET NAM
DOc lip - Tir do - I-lanh phirc

fld NAi, ngdy 26 thang 9 ndnt 20lB

THONG BAO
MOI HQP DAI HQI EONG CO EONG BAT THU'ONG NAM 2O1S

HOi d6ng qudn tri (HDQT) Cdng ty c6 phnn Ch6 tao mdy cliQn Vi6t Nam - I-hingari trAn trgng kinh
. ^ - ,l .^ ,,i

moi Quyi c6 ddng den drr Dai h6i d6ng c6 ddng bAt thudng ndm 2018.
1. Thdi gian:

2. Dla tli6m:

Lirnr tl.rir tuc nhdn tdi 1i6u: 7h30 thrir FIai, ngdy 08 thdng l0 niim 2018
Khai mac Dei hOi: 8h30 thir Hai, ngiy 08 tluing l0 ndm 2018

^^ ^, ;Trtr so Cdng ty CP Clre tro nrdy dien V j€t Narn - Hurtgati:
T6 24. Thi 1r6n D6ng Ar.ri.i, Fluy6n D6ng Anh, TP.lJn NOi.

3. N6i dung chinh tai Dai hdi:
- Th6.ng qr"ra vi€c HEM nhAn cl.ruy6n nhuo-ng c6 phi6r-r VIFIEM tit GELEX so hii'r-r tr6n

phi6u dang lur"r irdr-rh cua VIHEM mi kh6ng phai chdo mr"ra c6ng kl.rai;

- Th6ng qua pl.ruong rin sdp nh4p HEM vn VIHEM;
- Th6ng qua Hcr. p d6ng s6p nhAp;
- Thdng. qua Du tl.rAo Di6u lQ Cdng ty sau siip nl.rAp;

- C6c vAn d6 kh6c thu6c thAm quy€r-r cira Dai hdi c16ng cd d6ng.
4. Thirnh phin tham rlu:

C6 d6ng s6.hffu c6 phAn c[ra C6ng ty cd phAn Ch6 tao mlLy clien Viet Nam - Flur-rgali c6 t6n tlang
danlr sAch c6 ddng ch6t tai ngity 1719l2O18 ho[c ngLrdi cluo-c r-ry quyAn ho-p ph6p cira c6 cl6ng.

5. Tii li6u Dai h6i:
- Grlri kdm Th6ng b6o niy: MAu.GiAy cldng ky tham cirL Dai ir6i vir miu Gidy iry quydn.

- Cdc tii li6u Dai hOi: Qui c6 d6ng vui Idng truy cAp v2ro Website cira Cdng ty tai chrong din":

http://rvr.lrv.vhem. com.r,n-lctran-he-co-dong/thong-bao/. Tdi li6Lr blng vln bar.r s6 duo-c giLi cho c6

d6ng ktri d6n tharn du Dai hOi.

6. Dnng ky v:i thrm tlu D.ri hoi:
- D6 c6ng tAc t6 chuc Dai h6i dr-roc chu t16o, clCrghi QLry c6 c16ng xdc nhin vi6c trtLc 1i6p thairi du Eai

h6i ho[c [rv qu.v6n tham du Eai hdi (theo rnAu giLi kem th6ng brio) vd C6ng ty tru6c 14h30' th(
NIm, nghy 04ll0DA78 theo hinh thitc sau: Giti tltLc ti6p, Fax hoic En.rail theo clia chi:

- Ven phong C6ng ty. C6ng t1,c6 phAn Ch6 tao m6y cli6n Vi6t Nam - Flungari
- Eia chi : T6 24, Thi trdr.r E6r.rg Anh, Huy6n D6r.rg Anh, TP.l l:i N6i.

Di6n thoai :024 38823256
Fax :024 3882 3291 ; Email: r,ihem@vihem.cour.vn

1. Cdc yin d6 Lhric:
^i ,^ .l , . , , i , :- C6 dong l<hong truc liip tharn dn co rlrd iry qLrt6n cho ngLroi [<bic tharrr drt thco rtiu Giay ir1'quydn
dinh kdm.
^r.^ ,) . -- ,- C6 dongArguoi duo-c u1z quy6n ho.p ph6p khi ddn du Eai hQi cAn xlrAt trinh: Biin gOc CMND/CCCD
ho4c H0 chitlu; ban g6c Gi6y.uj'quydi-r c6 d6ng d6u lreo cita C6ng ty (trong tlud-r.rg ho-p nh6n iry
quydn tham du Dai hQi), bzin g6c Thdng biio rndi hop.

- Msi chi phi di lai, dn o vir c6c chi phi khric tlong tho-i gian drL hop Eai h6i do ngudi tham dr-r tu cl.ri

tra.
Trfin trgng th6ng bio!

Noinhin:
- C6 cl6ng COng ty;

.- Ding tai tICn \.vebsite Cty;
(https://rvrvrv.vihem.com.r,n)

- Luu VT, HEQT
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CONG TY CP CFIE TAO Mrr.Y EIEI{
VIET N

cQric rioA:(A HQi ciiu NClriA viET I\IAM
DQc lip - Tu do - I-Ianh phirc

Kinh gf i : HQi tl6ng qurin tri Cdng ty CP Ch6 t.1o miy di6n ViQt Nam - Hungari
1. B6n uj' quyiln:

S6 CMND/CCCD/H6 chi6u/GiAy ch[Lng nhAn DI(DN:............; Citp ngiy:.--.--................ tai:...........................:..........

2. B6n duo. c uj, qul,iln:

Sd CMND/CCCD/Ho chidLr/Ci6i chiing nhan EI(DN:............: Cip ngil:...................... tri:....

HOAC
2.2 Uy quydn cho rndt (01 ) rrong nhring thArrlr vien Hdi cJo,rg qrnrr lli cira C6ng ry co phin Cl:6 tao rniy
di6n Vi6t Nalrr - Hungari (HDQT) sat: (cldnh cluu x ttiro o vuong)
tr Ong Hd Dinh Minh - Chn tich HEQT
tr Ong Bii Qudc BAo - Thdnh vi6n HEQT 1<i6m T6ng Girim c16c

! Ong D6 Vin Chinh - Tl.rALnh vi6n HDQT ki6rn Ph6 T6ng Gi6rn d6c
tr Ong Ng6 Thti Giang - Thinh vi6n HEQT ki6m Tr LLo-ng PTC, KTT
E Ong Pham Tu6n Anl.r - Thinh vi6n HEQT

,l
J. r\ qr d un g,u), q u) en:

- Si c6 phiu rty qu-yirr:.................. .....co plrau: Birrg clrir'......................
- Phlnt vt u)' qtryeni
Tlram dtL Dai h6i d6ng cii dong bit thrrd'ng ndm 20l 8 Cong ty CP Ch6 tao m6y diQr ViQt Nam. - I-lungari

vd thLLc hi€n rnoi quy€n lo. i, nghia vq c[ra c6 d6ng t4i Eai hQi ddng c6 c16ng Ii€n quan tl6n s6 c6 phin dLrgc u!
q uydr;

. B€n duo. c rry quyen chi duo. c thqc hi6n nhfrrg c6ug viCc trong pham vi cTuo-c u! quy6n vi kh6ng thLoc u1i.

qLrydn l4i cho ngtLdi th(L ba.,B€n u! quy6n ld c6 nh6n chi Lr! quy6n t6i da cho nr6t (01) ngudi. B€n uj' quy€n Ii tO

ch(r'c ndm gilL it :rhat l0% t6ng s6 cd phin c6 qLryen bi6u quy€t dtLoc Lry quy€n t6i da nhm (05) ngudi;
Clr(rng t6i hodn toin chiLr trdch nhi€m vd vi€c u! quydn niy vi canr k6t tLrin thir nghi6m chinh cric quy

dinh cfra Plr6p ludt hi6n hinh, Di6u l€ t6 ch[lc vd hoat cT6ng Cdng ty c6 phin Ch€ tao nrriy c]i6n Vi6t Narn --
Hurrpali va cic ouv dinh cua Ban To chrrc Dai lro i.

Gi6l,uj,quydn nriy chi c6 gi6 tr'! khi dinh l<drn Bin photocopy CMND/CCCD/I16 chi6LriCCNDI(DN cira

.B€n uy quy6n, bdn giic Th6ng bdo rnoi hop ctia Bdn LI1, quyen va c6 hiQu luc l<6 til ngz\y k), cl6n khi Dai h6i rtdng
c6 d6ng bit thtLdng ndm 201 8 k6t thirc.

c0I,{G

BEN UY QUYEN ,
( Kf,ghi rd h9 ftn/Ddng cldu)

Hd NQi, ngdy thlutg n.dnt 20]B

GIAY UY QUVtr}I
I DONG CO OONC BAT THUONC NAM 2O1B

CFIE T4O MAY DIEN VIET NAM - HUNCARI

BtN Dr/o. c uV euYoN
( Ky. ght t'o lltt lctl/Aong dott)

, Dia chi:

Sd c6 phAn so hnu: c6 phAn. Chi bing chir (Bing

Nguoi dai dien theo phdp lLrit cLia cd dong lA td chr'r'c:

56 CMND/CCCD/HQ chiiiu cira ngu6 i dai



CONG TY CP CHE T4O MAY EIEN
VIE,T NAM-I{IJNGARI

VIH

cel",rc HoA xA rlol cnu F+cnia vIET NAM
Ddc ldp - 'I'U do - I lanh phirc

Hit NQi, ngirlt tltdng ndm 20I B

G{AY Oarqc xv
DONG CO EONG tsAT TF{U.ONG NAM 2018

.co CHE T4O MAY DIEN VIET NAM - H[J]\GARI

Kinh grii: HQi '{{quln tri C6ng ty CP Ch6 t4o rniy diQn ViQt Nam - Hungari

36 CMND/CCCD/H6 chi6Lr (holc DKDN):
i,

Ngdy cdp: Noi cdp:

Diachili6nh€:................ ..--.,..,..,..,...,.,,.,:.

^i ,,^

Ngudi dai di6n Qr6u c6 d6ng ld t6 chiLc):. . . . .. .. . .. .

SO CMND/CCCD/h6 ciriCu nguoi dai di6n: .................
i'

56 c6 phan so hiru: ............. c6 phrin (Bing chlL: .................

Chn cu Th6ng biio moi hop Dai h6i cl6ng c6 C6ng bAt thtLorg ndrn 2018 c[ra C6ng ty c6 phin Ch6 tao

m6y di6n Vi6t Narn - Hungari, tdi/chrhng tdi xin xdc nhAn nhu sau (cl6nh c{6Lr viro I trong 2 6 clutii day):'

^ .t ,:. .tr Truc ti6p d6n tharr dr"L hop Dai h6i d6ng cd d6ng blit tl.rtLong nirn 2018 cira C6r.rg ty c6 phin Ch6

tao n-r6y di6n Vi6t Nan.r - Hurgari.

:,tr Uy quyen cho lguoi li.hic tham du hop Eai h6i ddng c6 c16ng bAt lhudng ulm 2018 cira C6ng ty c6

plran Chd tao n6y dien Vi6t Nam - Hungad (Nguii duo'c t6i/ch ng t6i u1) tluyAn 
"'d 

xuiit /rinh birn
: ^.; : .,goc Giciy tty quyitt theo m[iLt cho Ban td chtic Doi h6i l116c khi thant du).

Tdi/chirng t6i can-r k6t s6 thrLc hi6n c6c quydn vd nghia vu ctra c6 cl6r.rg tlreo quy clinh cfia Phdp lLr{t,
^.1 ,^ i , ,
Ei6Lr le t6 chirc vA hoat ddng C6ng ty c6 pl-rAr-r Chd tao n-riLy di6n Vi6t Nam - Ilungali vz\ chAp hdnir clirng

c6c quy dinh , quy ci'r6 cira Dai hdi.

Xin tr6n tror-rg cirn on!

l^
CO EONG EANG KY,:(Kj'. dong tl,itt t'd glti rd ln litr)



CHUONG TRiNH
EAI I{8r DONG CO EONG BAT THU',ONG NAM 201S

CONG T.Y CP CI.IE TAo MAY EIEN VIET NAM _ HUNGARI

Thd'i gian: 7h30' ngdy 08 th6ng 10 ndrn 2018
Dia di6rn: H6i trudng C6ng ty, T6 24 thi trAn D6ng Anh, Tp. Hd NOi

*\UnE rHir
rll uIrnlQl

\) ffi,.-T[.ffi {Qi,dun g ctririolnl'trinh ;

\ W THU TUC KI{AI MAC EAI HOI
7h30 - Bh30 D6n ti6p, ddng ky dai bi6u vi ph6t tdi lidu

Bh30 - 9h00

I(hai mac, tuyOn b0 l1i do, gidi thiOu Dai bi6u vd I(h6ch rnoi
C6ng b6 h6t qLra ki0rn tra trL cdch c6 d6ng

Th6ng qLra Doirn chir tich
'Ih6ng qLra Ban thrL k1i

Th6ng qua Ban ki6m phi6u

Th6ng qua Chuong lrinh vd Quy cl.r6 dai hQi

ni TO TRiNH

th00 - 09h45

Td trinh th6ng qua vi6c FIEM nhin chuyOn nhuo-ng c6 phi6u VIHEIvI tir
GELEX so- hiLu tr6n 25% s6 co phieu clang lrru hnnh cfia VIHEM tra
kh6ng phai chdo mua c6ng khai

- Td trinh th6ng qua phuong 6n s6p nhdp

To trinh th6ng qr-ta IJo-p d6ng sdp nhip
- To trinh th6ng qua Dr-L thao Di6u le COng ty sau sdp nhAp

- Chc vAn dO khdc thLr6c thirn quv6n DHDCD (n6u c6)

III THAO I-LTAN

09h45 - 10hr5 Cdc c6 d6ng tharn gia y ki6n, thao luAn vz\ giAi ddp cira Dodn chir tich
IV BIEU Q{JVET T}IONG QUA CAC VAN EE CUA DAI HOI

10h15 10h30

Bi6u qLry6t th6r'rg qua clic quy6t clinh cira EHECE v6 ciic vAn d0:

- Ti- trinh th6ng qua vi6c LIEM nhAn chuydn nhuo-rlg c6 phi0u VIIIEVI tir
GELEX so- hiru tr6n 25% s(: c6 phi6u flang 1uu hdnh cira VIFIEM md
kh6ng phhi chdo mua c6ng khai

- To'trinh th6ng qua phuong 6n s6p nhdp
- Td- tdnh th6ng qua Hgp d6ng sip nhAp

- Td trinh Dtr thao Di0n 16 COng ty sau s6p nhdp
i ,1., ,- Lac van de lihac.

V GIAI LAO VA KXEM PHIEII

10h30- 11h00
CO d6ng ngl.ri giai lao;
^ ,,..1 ,..{ ,.; . .,1
Brn Ki6rn phi6u l<iim phiiu bi6u quy6t c6c van cle tai Dai h6i.

IV KET THI]C EAI HOI

11h00 - 11h30

C6ng b6 BiOn bAn ki6m phi6u bi0u quyOt

Th6ng qua BiOn bAn vd Nghi qui,6t DHDCD
Bd mac Eai hOi

BAN T6 CHU,C DAI HOI

VIHEM I Tii li6Lr Dai h6i dbng cd d6ng b5i thLrong cOne tV n:rn zora ffi

6i
rN \{\1
" "riu 

L ll



cONG TY cp cl{tr TAo trrAvstEN
VIET NAM _ HUNGAI{I

. VIFIEIVI
)t**

36: 7f /VH-HEQT

Hungari;
,,\. ,: ,: ,:.Hor cloug qltall 1rr Lor)g ty co phC| che tro

Quy dinh vd ,-,y qLryOn tharn chL cr-r6c hop Dai h6i
2018 ct-r th6 nhlr sau:

cho dai di6n cira minh tharn du.

1.1. DOi v6i c6 c16ng IdL c6 nhAn:
nhAn lch6c tham dn DHDCE.

(V6 iry quydn tham rtr.r.rq. rrrffiHt'ffi cd c16ng b6t thudng nrm z01B)

- Cdn c[L c6c vdn ban cluy dinh cLha Phd.p |-rdt hi6n hdnh c6 1i6n qr"ran;

- Cdn cil Di6u 16 t6 chiLc v2L hoat c16ng cria C6ng ty CP cht5 ho mity di6n Vi6t Nam -

CCNC IIOA XA HQI CHU }{CHIA VIET NAM
E6c lip - Tu do - Itranh phirc

Hd N0i, ngdy 26 thdng 9 ndm 20lB

m6y dign Vi6t Nam Hungari ban hdnh
d6r.rg c6 cl6ng (DI{DCD) bAt thtLo-ng niun

"tuy quyen

C6 d6ng la ca nhzin co th6 uy qLrydn cho m6L ca

1. Cdc c6 c16ng c6 qr-rydn tham clu DHDCE c6 th6 truc ti6p tham clu hodc

1.2. Doi voi c6 dong iA 16 chLlc: Co dong lA L6 chLrc so hrj,rr ir nhiL lO%
,;, ,l,^

. phiin pho thong [ry quyen t6i da 05 ngudi tharn du DFIDCE. Trudng ho.p c6' ch[rc cir nhidr-r ho-n n-r6t ngrLdi dai di6n theo uy quy6n thi phai xac Ainl cLi tne
vd s6 phi6r-r bAu cua m6i ngud'i d4i di6n.

2. Vi6c iry qr-ry€n cho ngud'i clai cli6n clq hSp EHDCD c6 d6ng
bAn theo rnAr-r cira C6ng ty duo-c gr,Li kdrn theo Th6ng b6o moi hop (c6
C6ng ty) vd phai c6 chiL ky tl.reo qr-ry dinh sau dAy:

phai ldp
d6ng c15u

2.1. Trr-rong ho-p c6.cl6ng c6 nhAn ld ngrLoi uy qr-ry6n thi phai c6 chir k1i cira c6
)

do vA ngLro'i drro-c iry qLLyen drr hop

. 2.2. Trudng hop nguoi clai di€n theo r-ry quy6n cira c6 d6.,g ld t6 chiLc lA ngr-roi uy
qr-ry6n thi phii cr5 chlr ky cua nguo'i dai c1i0n theo uy cluy6n, ngu.oi dai di6n theo ph6p luAt
cua c6 cl6ng vd nguoi duo-c iLy quy6n du hop.

2.3. MQt s5 itLu y:
^.: " I- GiAy ny qLry6n theo mAu cua C6ng ty dr-Lo-c gui kdm theo Th6ng bdo moi hop (c6

d6ng d6r"r treo clo cira C6ng ty).
-Trrrong ho-p gi6y iry qLry6n lthong ciiLt tleo clo cua Cdng ry Lhi giiy uy qLLycn plrai

cIr-ro-c c6ng ch[rng hodc c6c nhAn cua chinh cluy6n dia phtrong ue rnAn ctrii ky cirac6c b6n.

. -Trr-rong ho-p b6n iry quyAn ld t6 chric thi phai c6 d6ng dAu cua t6 chLic d6 tr6n gidy
uy quyen.

- NgLrdi cltLo-c r-ry qLrycn clu hop Dai hoi tl6ng co dung phni nop van bAn uy qrry6n
tnr6c khi vio phong hop.

3. TrrLdng hop luit su thay mat cho ngr-Ldi iry quydn ky giAy chi dinh ciai cli6n, vi6c
chi dinh d4i diQn trong trr-rd-ng niLy chi duo-c coi li c6 hi6u 1uc n6u giAy chi dinh d4i di6n c16

duoc xuAt trinh cirng tl-ru iry quydn cho L-i6t su hoec bAn sao ho-p 1€ cira gidy Lry quy6n d6
(n6r-r tru6c d6 chr-ra ding ki; v6i C6ng ty).

N(

,' co p

tHfteo
$iIlAll



4. irir trud-ng ho.p qLry clinl-r tai Iviuc 3 tr'en, vi6c bi6u qryot cr-,a ngrLoi duo-c Lry quyAn

dr-1 hgp trong pharm vi dr-Lo-c uy quyen vin c6 hidLr luc khi c6 n-r6t tiong c6c trr-rdng ho-p sau

div:
4. l. Ngtroi Liy qLry6n cla chet. bi hrn che nang ILrc harrh vi dan sLL hodic maL nAng luc

hAnh vi dAn su.
1:

4.2. NgrLo-i Lry c1.ry6n dd hiry bo vi6c chi dinh ny quyeu;

a.3. NgLLdi r-ry c.-ry6n da hiry bo thA*r qr-ryAn cua nguoi th*c hi6n vi6c iry qr,y6,

Didu khoAn ndy sE kh6ng 5rp clr-rng trong tr:Lldng hop COng ty nhdn dugc thong bao ve

m6t trong c6c stL lci6n tr6n trr-roc gio'khai mac cu6c hop Dai h6i d6ng c6 d6ng hodc tru6c

ld.ri cr,r6c hop tri6Lr tAP lai.

TrAn trongl

Noi nh lirt:
- c*iuy 

"6 
ttong;

. - Edng tiii tren website C6ng tY;

(https:// rryww. v iherr.conr.i'n)
- LLLu V'l-, IIDQT.

Vatool+7-
CONG TY

CO PHAN

CHE TAO MAY 1

N.
.N - \.1
y 0lEu,* ir

'W

TM. HQI DONG QUAN TR.i



CONG TY CP CI{E T,4O MAY EIE},I
VI4,T NAM _ HUNGARI

VIHEM

36: 16 -TT/VI1-I-IEQT Hd N)i, ttgity 26 thitng 9 niint 20 t B

TOTRiNH
(V/v; Nhdn chrryAn nhrong cd phidrt ctAn d€n so hitt fi"An 25% sd c6 phi\tt dang ltpt hitnlt

cita VIHEM md klfing phdi thrc hi€n cltdo m,"n c6ng khcti)

Kinh giii: EI{ECE C6ng ty CP ChO tgo M{y di6n Vi0t Nam - Hungari

- Cdn cti.Ltitt Doanh nghiAp sii OA.ZOlltoql3 duo.c eui5c h6i ntb.c C6ng hda xd
h6i chu nghTa Vi€t Nant klt6a XI th6ng cltLa ngdlt 26/11/20 j4,

- Ccin ar Ltnt Cluhtg lchotin sO 7a/2AA6/QHl I cltroc Qtt6c h6i ntr6c C6ng hda xti tt6i
cltit nghTa vilt Naru tlt1ng qtn ngdy 29/06/ 20a6, Ltnt chting lcholrn sti'a daji, vit
cdc vdn ban lurdng ddn;

, ^.;- L'dtt ct| Didrt lA Cong ty CP ChA mo Miry cli€n Vi€t Ncon - Htutgcu.i;

'rrOn co so'thoa thLrfur v2r d0 nghi cira T6ng c6ng ty c6 phan Thi6t bi c1i6n vi6t Narr
(GELEX) vd c6ng ty c6 phnn chd tao di0n co Ha N6i (HEM) v6 vi6c chuy6n nhr-ro-ng va
nhAn chuycn nhr-Lo-ng todn b6 c6 phi6u VIIIEM t1.u-r6c s6' hiLr-r ciia GELEX oe HEU tro,

. thdnh c6 d6ng so htu tron 25% s6 co phi6u dang luu hdnh cira VIHEM md kh6ng phili
chdo mr-ra c6ng khai, sau l<hi xeur xet, Ii6i d6ng quan tri vIHEIvl an trong hinh trinh Dai

VII-{EM mz\ lchdng piriii thuc hiQn thLi tuc chdo mua c6ng khai theo quy al"n 
"tu 

p{bY cP!!
luAt, phrLong ain n.rua/nhdn chuy6n nhuong cu th"i nhu sau: -ll=/^,.9L1

oIcHi't4o t

1. EAn mua/nhffn chuy6n nhugng: V\t
- 'len to chirc: C6ng Ly cd phAn Ch6 tao di6n co i{A N6i
- Eia chi: I(m 12 clu'o'ng CALI Di6n, PlLrLdng Phirc Di6n, Qufln Bic Ttr Li6rn,

ph6 IJrl N6i, Vi0t Narrr
- Gi6y chrlLng nh4n cling liy kinh doanh sO O1O01OO+SO do So K6 troach vi Eiu trL

Thdnh phd HiNOi c6p lAn dAu ngdy 03101/2009, ddng k17 thay d6i lAn thiL 7 ngdy
02/01t2018

- 56 co phin so hiLLr tlLloc khi mr-ra/nhin chuyen nhuo-ng: 0 c6 phAn chiCrn 0% s6 c6
phi6Lr t.lang hnr hdnh cira VIHEM

- Sg","phAnciLLiii6nrnr,ralnhAnchuy'dnnhrro-ng:7.190.100 cophi6u chi6.m65,3jo/"
s6 o6,phi6u dang luu hdnh cira VIHEM

- ' So c0 phAn so hlLu sarL iihi mua/nhAn chuve ri rl.irro-no: 1 .19010A c6 phiSrL chl6m
65.3'7% s6 c0 phi0Lr clans h-Lr"r l.ri\nh cira VIi-IEM

2. ts6n b:i n/chuy6n nhu'gng:
:: ' ' -;- i'€n t0 chfrc: I ong Cong ty c6 phAn Thi6t bi cli0n Vi6t Narn

- Eia chi: SO SZ f e Dai I{inh, quAn FIai Bd Tlung, Thdnh ph6 Hd NOi, Vi6t Nam

CONG I{OA XA HOI CHU NGHIA VIET ]..{AN4

D6c lap - TtL do - Hanh phirc

hQi ddng c6 d6ng xem x6t, chdp thuin cho FIEM clLoc rnua/nhan chuyiln nhLLong cet phi\tyffi
VIIIEM clti tro' thdnh c6 d6ng l6n, so hiLu tr€n 25Yo s6 c6 phieu dang lr-ru hdnh ,Kf
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Gi6y chrirng nhdn dang k! I<inh doanh s6 0100100512 clo So'K€ hoach vd DAu rrL
ThAnh phd Hd N6i cdp lAn dALr ngdy O1lI2l2Orc, dlng k1i thay doi tin thLr 9 ngiy
1B/9/2018.

- . SO c6 phdn.sd hlLu truoc khi bdn/chLryen nhLro-ng: T.lgO.jAO c6 phieu
61,31,% s6 c6 phi6.u dang ir-ru hdnh cfra VigeV

- 56 c6 phAn d1r ki6n bln/chr-ry6n nhtrong: j.l90.7OO c6 phieLL chiCrn 65,37%
phi6u dang lr,Lr,i hdnh cira VIHEM

- Sd cO phAu so hCiu sau ilhi bzin/chur,.rln nhrro-ug: 0 c6 phin chi6m 0% s6 c6
drng lLru hiinh cLia VII-IEM

3. Thdi gian thuc hi6n giao dich: Ngay sau khi duo-c Dai h6i ci6ng c6 dOng VIHEM
thdng qur.

4. Phuong thilc thr.rc hi6n: Tudn thir qrq, clinh cira ph6p iuAt hi6n hdnh.
' ^ ' ^. ':l(inh Lrittlt Dri hoi dong co dong xep rir thung qrra.

I(inh trinh Eai h6i d6ng cO d6,1g rem xdr th6ng qual

chi0m

i2.
so co

,.:
l)ille Lr

No'i nhfin:
- HEQT, BI(S Cty;
- DLIECE Cty;
^, ^ , : .^- Lac qlry cu dong;

- Eirng tlii website Cty;
- LLrrr VT, LIEQT.

TM. r{Or EONG QUAN T'RI /
,'10,

t\
w

<"-,ere)9Z^;.,^-.\9
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C6NG TY CP CHE TAo MAY EIEN
vIET'N.dM - H'dNcanr

vt!-tEtvt
**tr

Si: tr1 -TT/VII-IIEOT

coNG HOA XA ngr cHU NGHIA VrFT NAM
Dgc lap - TLI do - Hanh phlc

Hd Nli, ngiq,26 thang 9 ndm 2alB

TO TRiNFI
V/v: Th6ng qzLa phtrotrg dn sdp nhAp ylHEluI vito LIEM

K{nh gii'i: DHDCD c6ng ty cp ct!6 tao m6y di6n vi6t Nam - H,ngari.

n cdn ai Lutit Doanh nghiap sii ostzotllgat3 dtrq.c ert6c h6i ntr6c C6ng hda xti. h6i chr.i nghTa ViQt Nant kh6a XIII th6ng qrLa ngiry 26/l l/2014,
. Ciin c 'Ludt Cltttrng kholtn ti5 zotzoootgut 1 duo.c eruic h6i ntr6c c6ng ltda xd l.t6i

chil nghia vi€t Ncu, th6ng qua ngity 29/a6/ 2006, Ltiit chtlrng khodn"sr.ra d6i, vit
cdc vdn ban lttLong clin;

. Ciin cti'Lrtdt Canh tranh sti zslzolatgal4 d,,c etLtic h6i ru.r6.c c6ng hda xd h6i
chiL nghia Vi€t Nant th6ng qtn ngity I 2/6/2a t B,

n Cdn cti Nghi dinh sti 5B/20t2/NE-cp ihroc chinh.pht)t ban hitnh ngdy 20/7/20t2
quy dinh chi tiet vd.hrong clin thi lfinh.nit s6 ctiitt cin ltfit chtm{kiodn vit luiit

. chring khodn sti.a d6i, b6 stutg tn6t so diitt cin lttit clttlng lchodn;

" Cdn ci Nghi.linh 60/2015/ND-Qp cruqc Chinh phi.bcrn hdnrt ngdy 26/6/2015 vi
vi€c stla dtii, bii stmg m6r stj dtitt cin Nghi dinh s6 5B/2012/ND-cp dtro.c chinlt
Phu bon hdnh ngdy 20/7/20r2 c1zry clinl.t chi tiat vd hrong ctdn i honh mil s6 cliitt
cita ludt chfing khoan vd ludt chti'ng lchoan stl.n d6i, bo' stmg ,,r6t sd tjiiu citct lttiit
chti ng khoo n:

" cdn ai rhdng nr 162/201S/TT-BTC ngdy 26/10/:015 hmng cldn viec chiro bdn
cltting klnan ra cong.chting, c-hao batt co prtidtr t'le ltodrt cloi. phrit ltinh rhent co
pltidtt. rntta.loi ca phiir,. bai c6phidLt qt$ va cltio,tua cdrtg kltiti ,a ii,i;, 

-

" Cdn cti,'Eiirt tQ C6ng D, CP Che tqo M6, di€n Vi€t Nam - Hturgari;

I-IiOn nay, hoat d6ng san xu6t kinh cloanh cira c6ng ty c6 phAn ch6 tao di6n co Hd N6i
(I{EM) vd c6ng ty co phan ch6 tao.m6y. di6n Vi6t Nta- - Hunga.i (viHEM) dang cirng
nganh hdng. EC t6 chirc lai.sdn xuAt nhirn ndng.cao nang suat vd hiQu qu6 hoat d6ng,
gidm chi phi, gi6 thdnh san phArn, tir d6 tdng sirc canh tranh cira ngdnh hdng d6ng co cli6n
vd dich vu sua chiia d6ng co di6n, H6i d6ng quan tri VII{EM trAn irong t i"l ujn[ Dai h6i
d.o,"g..6 d9lg I?" I:t, phd duy6t Phr-rong 6n s6p nhAp VIHEM vdo HEM (pturo.ng dn cht
ti?t duoc dinh kdnt Ti tt"inh nit-v), voi *r6t s6 n6i dung chinh nhu cludi ddy:

I. PHU'ONC Aru SAP NUAP

l. Th6ng tin vd ts6n nhin s6p nhip vir B6n bi s{p nh6p
.I ts6n nhin sip nhdp

- T6n C6ng ty: C6NG Ty CO PHAN cHE TAO DIEN CO II{ NoI
- T6n vi6t tit: HEM.,JSC

- . Tru sd chinh: I(rn 12 dLrdng CAu Di6n, phuo,ng phtc Di5n, eLrAn Bic fiL
Li6m, 'Ihdnh ph6 Hd N6i, Vi6r Narn

7€
,fi

0H!

\\Jlt
,N
W,t
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- Ei0nthoai: 024.3'7655510/024.3i655511

- Fax: 024.31655509

- Website: lvr.vw.herl.vn

- V6rr cliiLr le: i68.000.000.000 dong tBe rrd,n s6u rnrroi rarr ty dorrr).
- MOnh gi6 cO phAn: 10.000 d6ng/c0 phin.

- C6 phi6u qu!: 155 630 c6 phan
,r ; ,i- l'ong so co phan dang I rLr-r hiurh: 36.644.j70 c6 phAn.

- cidy chrrrrg:rhin cling l<y krnh doanh so 0100100456 clo So I(e hoach va DirLr rLr
1-hanh 1rh6 Hri N6i cap lin diu ngay ol/olr)0a9, dang l<1. rhay cloi Iin thtr 7 ngiy
02/07 /2018.

- Dai di6n theo ph6p ludt: Ong Btri euang Vinh - T6ng Gidrn cl6c C6ng ty
- Mi ch[rng khodn: HEM

^: ,.,i- Cu plrreLr dlng I<y giro dich: UPCOM

Bdn bi s:ip nhdp:

- T6n C6ng ty: CoNG Ty C0 PHAN cHE TAO MAy DrEN VIET NAM _
I_IUNGARI

.: _- I en treng Anh: vietnam - Hungari electric rnachinery manufacturing .join stock
company

- T6n vi6t tar: VIIIEM.,JSC ,ffii
- Tru so chinh: T6 Zq, thi tr6n E6ng Anh, Fluy6n D6ng Anh, Thdnh ph6 IId ;NOi ;o'pnn

- Di6n tlroai: 024.3882325d Fax. 024.38823291 rA0 MA

liAlJ.llII

-. Website: r,vvyw.vihern.com.vn i_
,,; ,.i ,^- Vdn clierr 16: I10.000.000 000 dong (Mgr rrirrr rnLLoi Ly dong). g!

- Mrrnh gia c..-r phiin: I0.000 dong/co plrin
. 

^r ,.,i - ^ ,i- Co phre Lr qrry: 0 cd phan

- T6ng s6 cd phAn dang luu hdnh: 11.000.000 c6 phAn.

^.:- ciay ch[Lng.ha. din-q ky kinh doanh s6 0100101925 cio So. I(e hoach vd DAu tr-r

Thrinh ph6 I{z\ NQi c6.p, ddng ky 1An ddu ngdy 22/Ol/20A1 , dang ky thay d6i lAn 5
vdo ngiy 23 thdng 1 1 ndrr 20 17.

- Dai ciien theo phdp luAt: Ong Biri Qu6c BAo T6ng Giam d6c C6ng ry

- M5 ch[rng l<hodn: DVH
^ ):, ,.:- Co phi6rr dcng ky gieo dich: UPCOM

2. Phu'ong thric sip nhip:
- B6n bi sirp nh{p sE chuy6n toir.r b6 tdi sin, qL4,6n, nghla vu vd lo-i ich hop ph6p cua

minh sang Bdn nhAn siip nhAp, c16ng thoi chArn dirt str t6n tai crla b6n bi sap-nnip
k6 tir ng2Ly shp nhAp theo c6ch thiLc dtro-c ndu tai Phuong in ndy.
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- Bcn nlrin sip nhip sd k6 rhtr'.r toin bo qtryen. loi ich ho'p phip. clong rlrui chiLr rriclr
nhi0m vd moi nghia vu tdi shn. nghia vu lao d6ng theo thOng tin b6n bi slLp nhdp
cr-rng cAp chinh thlrc vd nghia vu iihdc ciLa b6n bf sdp nhdp k6 tiL ngdy sdp nhAp.

- Phuo-ng thric s6p,nhAp: Bdn nhAn s6p nh{p sO phzlt hinh thdm c6 phAn bdng phLLong
thiLc chAo bdn.c6.phZin theo quy.c1!nh cLra ph6p IuAt vd sii dr-rng s6 luo-ng c6 phAn
ndy c16 ho6n d6i lAy todn b0 s6 c6 phAn clang.luu hAnh cLra BCn bi s6p nhAp (trtr so
c6 phAn do chinh Bdn nhin s6p nhAp dang ndn.r giir tai BCn bi s6p nhqrp), vo'i muc
ti6Lr so hirLr 100% vdn di6u 10 c[ra B6n bi s6p nhAp, theo c6ch th[rc dr"rdi dAy vd, ^ ,,.,;. ; -^duoc Dai hgi cl6ng c6 d6ng cdc"Bdn th6ng qua. Theo d6, tAt ca cic c6 d6ng hi6n
hiLu cira VIHEM sE tro th2rnh c6 d6ng cira HEM thOng qua vi6c s6'hiru hop ph6p

. c6 phin c1o FIEM phit hdnh thdrn.

PHU,OI{G AN PTTA]: HANH CO PHIEU E6 HOAN DOI
_t , ,,i ^^ ,./- T0n co phieu: C6 phit-rLr COng ty cO phAn Chd ta.o diQn co iIiL NQi

- Loai cO phin: CO phAn ptrO tnOng
., ,l ,I- Mirrh gii c j ph:in: 10.000 dong/co plrin

- 56 luong c6 phin du ki6n phdt hdnh: 1.904.650 c0 phAn

-,1 
.; , , .. . ,- Tong gii tri drr liien phdt hdnh theo ur6nh gid: 19.046.500.000 d6ng

- VOn di6Lr 16 tlng th6m: 19.046.500.000 cl6ng

^:,- Doi trLo-ng phdt hanh: C6 d6ng cira VIHEM (ngoai tltr IIEM vd VIFIEM) theo
Danh s6ch cO d6ng tai thoi di6m ch6t clanh s6ch thuc hi6n quy€n.

- Phr"Long thfic ph6t hinh:

IIEM s0 ph6t hdnh 1 904.650 cO phdn (rnenh gid 10.000 d6ng/co phan) dC ho6n d6i ..
l6y 3.809.300 c6phdn dang luu hiinh cira VIFIEIvI tr-rong ring voi t6ng mdnh gid \
33.093.000.000 dong '\i-,\td.0ri.;d;;0;J;;'" 

"* - """ 'o " 'i -"='-' "'-'\N,
T! lc hoin doi: 2:l ,Er);I
(Tirc ln 2 c6 phnn cua VIHEM (triL s6 cO phAn VIHEM do HfM nirn giii) se d\ro;y;y'/
ho6n cl6i thAnh 1 c6 phdn cira HEM tQi thoi di6[r ph6t hdnh c6 phi6u dd horin d6l). '9/
Phuong thirc x6c dinh ty lQ hodn d6i:

'.;Cin c[r ]<dt qLrr dinh giii cua C6ng ty TNHH IJdng I(i6rn tofn AASC tr6n Ch[Lng
thLL thAm dinh gii sO ZOOS t g.0O+ ICTTD.KT2 ngdy 2ODDAB cho c6 phiilu HEM
va sO 200918.005/CTTD.I(T2 ngiry 2019/2018 cho c6 phi6r-r VIHEM, t1t lQ hohn c16i

dr-roc xdc dinh nhr-r sau:

56 c6 phAn cLra I{EM clo.rn6i c6 c16ng nhdn duoc sd drLoc lcrn tron xuong s6

nguy6n gdn nhat. S0 c6 phin le cira HEIvI ph6t sinh do qud trinh ldm trdn sO clLro-c

xir ly LIEM mua lai lz)rn c6 phi6u qu! vdi gi6 10.000 ddng/c6 phdn; hodc theo
quyet dinh kh6c cira HDQT cira I'IEM, phn ho-p v6i quy dfnh cia ph6p IuAt.

Vi du:

TT Ndi dung Eon vi HtrM VIIIEM
1 I(01 qLra clinh eif theo ch[rns thLL E6ne 26.554 13.098
2 T1i I0 hodn d6i theo kOt qLra clinh

gi6
1 ) a)1

3 TV I0 hodn cloi 6p dung liLrr trdn 1 2
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^| 
t. ,:Co do.g.A tri rhoi diern chor drnh siclr co dong cLia vTHEM <ie hoin doi nirr gin

1T45 c6 phieLr VIHEM.sE drlo-c.hoin doi rha; IT4512-61"12,5 c6 phieu |IE"M,
-Ac0.d6ng A nhirn drLo-c sd c6 phi6u IIEM lirn trdn lA 6172. S0 c5 phAn le 0,5 c6

phAn LIEM phdt sinh clo ldm trdn se drro-c xii ly theo qLry6t dinh cLra itoi d6ng luan
tri LIEM.

Thd'i gian thuc hi6n ph6t hdnh: Trong tl'rd.i.han 90 ngdy vd thdl gian gia han phdt
hr\nh (n6u c6) k8 tir ngiy cltLo-c UBCI(NI\I cip phdp.

,^ i ]l Il oan Lro so co piran phzit hdnh theur (cdn c[r litt qr-ril thL]c te alot ph6t hinh) s6 clLLoc
ILLLr i<1i b6 sung tai rrung tarn lLLu ky chilng khoa.r vi6t Nam va ddng k! giao dich
b6 sung tai So Giao dich chiLng khodn Hd N6i.

r 'r -1. .i .:rnol grln c n tiycn 0or c0 iJn a n:

SaLr khi UBCI(Nl1rl cAp Giay chirng nhdn chi,Lo b6n chiLng kho6n ra c6ng chirng d6
thuc hiQn giao dich siip nhdp cho FIEM, clLL kien HEM s6 tri6n khai vidcph6t hlnh
c6 phi6Lr cl6 ho6n d6i trong Quy IV/2018 hodc eLry i/2019.

V6n c1i6u l6 cira IIEM trr-16'c vii sar-r slip nhAp:

III.
1.

Cic b6n tham gia sdp
nhap VSL trudc srip nhhp VDL sau s:lp nhip

IJ]]M 368.000 000.000 3 87.046.5 00.000
VII.IEM 1 10 000.000.000 0
Tdnq 478.000.000.000

PHU'ONG AN UOAT DONG KINH DOAN}I SAU SAP NHAP

Nhdn su'vi ngrrdi lao d6ng:

Torin bd nguoi lao d6ng cira VII{EM v6n tiep tuc ldrm viQc t4i HEM sau khi thuc hiOn
s6p nhdp. i{EM se k6 thiLa toiin b6_ lao rlQng, c6c quydn vA nghia vu phat sinh tr-L cluan
hQ. lao ddng tn VILIEM vd cci thd sip rep lal iao OOrg (niu xd"t thay cin thi6t; theo cpry
dinh cira phip lLrAt.

Danh sich dq'ki6n Thinh vi6n Hdi el6ng quin tr!, Ban Ki6rn so{t, Ngrrd'i alai di6n
theo phfp luit, Ban Tiing gi6m tltic

C6c Thdnh vi6n Il6i c16ng quan tri, Ban I(i6m sodt, Nguoi dai diOn theo ph6p luiit, Ban
Tdng giSrn d6c c_ira IIEM trLL6c khi sdp nh4p sE ti6p tuc gitr vi tri Thdnh vi0n H6i c16ng
qudn tri, Ban Kiern sodt, Nguo"i dai di6n theo phdp lr-rAt. Ban T6ng gi6m c16c cira C6ng
ty saLL sdp nhAp.

Phuo'ng:in hoat d6ng hinh doanh cria HEM sau s6p nhip
a. K6 ho4ch kinh doanh sau s:ip nhip
- Mrrc tiiu I<inh doanh:

+ I(inh cioanh c6 hi0Lr qLrA, bdo toiLn vd phdt tri6n v6n cira 
"O 

d6ng;
^.: .+ 'I'Oi rLu hoa hirrLr qua hoat cl6ng ciia cdc c6ng ty con, c6ng tv 1i6n k6t;

- Nring cro lrang JLrc carrh trlnh. gr.iLi vrLng rhuong hiJrr va vi tlre cin nlrj sin xurtt
thi6t bi di6n hirng dAu Vi6t Nam.

- Linir vuc hoat d6ng chinh:

Sin stLiL :no to. rniy phit. biirr Lhe dr6n. thier l',i phn'r plroi vi rlierL lihien,.lit'n.
cdc c6u l<i6n ltin'r loai, ndy thOng dun-q l<h6c;

2.

-l-

'm
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Crrrrg cip riich vrr: cir cong co klri. sirn chia rlrieL bi cliir. rnay rnoc. thidt bi eie
loai; l[p cliit he th6ng di6n, rnziy m6c va thi6t bi c6ng nghi6p;

, : .^- l(rnh dornh bat dong sin. xriy dung nhi cic lori;

+ Nglii6n ciru vd phdt tri6n thLrc nghiCrn iihoa hoc trr nhi6l vi k! thuqrt.

U llrh hrroDg pitat tflen:

+ ThLLong hi6Lr: Ning cao gi6 tri thuong hiOu c6c san pirdrr d6ng co mang nhin
I-IEM vri VII{EM; san phAm dich vu rhuong hi6u I{EVI rh6ng qua vi6c IG thiru
vi phit huy gizi tri truydn th6ng vi c6t l6i cr:ra C6ng ty. Ddy manh su nhin cli0n
thrLong hiOu vd thu hirt su y6u thich thuong hi,^u sin phdrr trdn thi trtLdng.

+ Doar-rh thr-r: T6c d6 tdng doanh thr-r binh qudn ndrn 25%.

+ Lo-i nhuAn: Lo'i nhudn trr-rd'c thr,r6 ting binh quAn ndm 11%.
-.;., - .,1 .,l(e hotch ttren khal:

+ T6. ch[rc lai vi0c san xuZit d6ng co di6n rnang thr-rong hi6u HEM vd VII-{EM
nhi:r t6i uu h6a vi6c sAn xLr6t, ph6t huy t6i da c6ng su6t rr'r6y rn6c thi6t bi, qu!
dat sin .ruit.
^: L ,^+ Sdp x6p Jai bo trdy, gifun chi phi shn xuAt kinh doanh.

+ Xdy clung mang hL6i phAn ph6i sin phArn tren toan qudc dua tr€n co so hQ th6ng
dai 1j cira I{EM vir VIIIEM truoc dAy. Tdp trung nghi6n c[Lu md r6ng vd thirc
cldy phdt tri6n thi trrrong Narn Trung B6 d6n Narr BQ. Dinh hinh ph6n khrjrc thi
trtLdng oho tiLng thuong hi6u. Ban hdnh moi co ch6 chinh s6ch b6n hdng nhAt
qr"r6n, minh bach.

^:- DiLr trr va dio tao doi ngLi rnrl<eting. rhi Llllu-r* dd quing ba, Lang tlti phin ciia _:.:-r- -
I]:rr.r.r9ng cdc nim td'i. Hr-L<5ng t6.'i xu6t khAu dQng co ra thi trudng kl'ru vr-rc va rc
thO gi6i. fG.Iy

+ FIop tdc sAu rdng v6i c6c doi t:lc nLLoc ngoai cle nang tirr thrLong hi6u cua Hern. ffi,
;.+ Tap trlrng nguon ILLc cho c6ng tdc nghidn cirLr ph6t tri6n sAn phArn m6i vz\ tang AM'lllJll0Ai

crLor-rg cIAu tu cho khoa hoc cdng ngh6. -/-

crlc chi ti6u kinh doanh chinh clu ki6n trong 03 nrm sau Ichi szip nh6p (s6 [eu @
hq'p nhdt)

Don vi t[nh: TriAu dong

Chi ti6u INIm 2019 Nnm 2020 NIm 2021
TIng

truri'ng binh
q uin

1. V6n di6Lr lC 387.046 3 87.046 3 87.046

2. Doanh tl'ru thr-rAn 6s 0.000 79s.000 1.020.000 25%

3. Lo'i nhuin trr-r6c thu6 121 .504 134 .7 50 156.800 t l.yo

4. Lo-i nhLrin sau thu6 115.200 122.7 60 139.440 10%

rv. TtrtEN Kr{Ar THU'C I{IEN

b.

VII-{EM I Tii li4u Dai hOi dbngcd d6ng b5tthLrdng C6ngty nam 2018 ffi



Dni lroi cl0ng co clong iry qtryen cho l-ldi rion-o quin Iri:

- l'not no-p vo-r clc Dcn de ttoan Inler) l(y ket Hop dong sxp nhap. hoan tlti6n, b6 sung
drL thao Di6u 16 C6ng ty sau sdp nhap, c6c vdn bdn l<hdc lien qLLan clen viec sdp
nl.rip trdn co so clrc n6i dung dd ndu tai Phuong 6n sdp nhap; chLr d6ng c1i6u chinh,
thay d6i chc n6i dung crla Phuo'ng 6n sap nhAp bao g6rn nhung kh6ng han chti d
phtLong 6n shp nhAp, phrLong 6n phat hdnh c6 phiiu de hoan cldi co phidu vi
phuo-ng 6n kinh doanh sau sdp nhAp, dAm bio phir hQp v6,i di6u kiOn rhl rrrrdng vd
yuiu ciu cLrr cac co quen Nhd nLroc co thArn quyen.

- Chir Cl6r.rg thtLc hi6n clic thir tuc phip h1 trinh Uy ban Chring khodn Nhd ntL6c, Idm
viQc vri-i cdc co.quan quAn 1y Nhd nudc c6 thAm quy6n, I(h6ch hdng, c6c OOi tac,
cdc nhd cung cAp, ch[r no, don vi trL v6n, nguo.i lao c16ng... nhdrn thuc hi6n thdnh
c6ng ti6n trinh slip nhAp.

- Quyir tlinh thoi dicrn k!'lJo-p dong sdp nhdp. thoi di6rn hoan doi co phidu de rhLr.c
hi6n cliirr blio lo-i ich c[n cic co dong. C6ng ry va phir hop vd.i quy dinh cira ph6p
Iuit hi0n h2rnh.

,i ,.,i- Xir li co phieu le ph61 sinh do ldm trdn trong quA trinh ho6n d6i theo Phrrong 6n
sltp nhqrp.

^,1- Quyet ciinh ngzin sdch, chi phi thuc hiQn s6p nhAp vd lua chon cdc t6 ch[Lc tu vAn
. cho ti6n trinh sdp nhAp, bao g6rn don vi kiem to6n, don vi tu v6n s6p nhdp...

- Thtrc hi6n ciic thir tuc 116 cldng k1i chring kho6n b6 sung l6n Trung tirn lr.rr-r k1i
ch[rng kho6n Vi6t Narn vir dlng l<y -eiao clich bo sung 10n So Giao clich Chirng
khodn Ild Nqi d6i v6i s6 luo-ng c6 phitlu HEM phdt hdnh th6rr Ae noan aOi c5
phi6u VIIIEM

- Thr,Lc hiqn cdc thir tuc thay a6i Ci6y ch[Lng nh6n ddng hf doanh nghiCp cira HEM.. ; : ,.).vrri so von didu 16 rrroi sau khi ph6t hdnh th6m c6 phi6u d6 ho6n d6i cO phi6Lr
VII-.IEM.

-i 
, ,- Tu chrrc horr dong l<inh doanh crra I-iENL srLr sap nhdp ddrrn bao hieLr qui tOt nhir 1.\.

rnang lai lo-i icl'r cao nh6t cho cO d6n-e C6ng 11,. \'e\1. ln
- TriCn I<hai LhLrc hi6n cac cong vi6c cin rhieL khAc- di6u chinh..rLr ly cic v6n di lien-ryfi/.

^ il,/ ^ //'quan dC thuc hiOn chc n6i dung trinh D4i hQi c16ng c6 d6ng thOng qua nil treri(6//
nhdrl dAm bAo lo-i ich cao nhAt cho c0 d6ng vd COng ty. :V

I(inh trinh dai hQi clong co d6ng xem x6t, th6ng qua./.

No'i nhAn:
- IIDQT, BI(S CIY;
- DIIECD Cty;
- C6c Quli cd ddng;
- Dnng tai website Cty;
- LrLLr VT, LIDQT.

TM. HOr DONG QUAN TR.r ,/
CHU TICH

(Pes<

VIHEM T)i li6u Dai h6i dbng c6 d6ng b6i thLrong C6ng ty nEm 2O1s W



CONG TY CP CI{E TAO MAY DIEN
VIET NAM _ IIUNGARI

vlt-tElM

56: 7Y -TT/VFI-IIDQT

CONG }IOA XA HOtr CIIU NGHtrA VIET T{AM
D6c lAp - Tr,r do - I{anh phirc

Hd NAi, ngdy 26 thdng 9 ndm 20lB

TG TRiNH
(V/v Ho;p d6ng snp nhop VIHEM vdo HEfu|)

Kinh giiri: DHECE C6ng ty CP Ch6 tao Miy eli6n Vi6t Nam - Hungari.

n Ciin c'Ltfit Docmh nghiAp sA OAZOlltgUl3 ifiro'c Qtiic hoi ntr6'c CQng hdct xti
h6i chil nghTa Vi€t Nant kh6a XI thong qtLa ngiry 26/11/2014,

o Cdn czi'Lttit Ct,ning khoitn tA ZOtZAOOtgAI I drrctc Qtiic h6i ntbc C6ng hda xii h6i
chu nghTa Vi€t Nant thbng qtn ngdy 29/06/ 2006, Ltfit ch[rng khoitn sra cidi, vit
cdc vcin bdn hu dtng ddn,'

o' Ccin cir LrLdt Canh tranh tA Z:tZOlUgnl 4 drgc Qtbc hoi nudc C1ng hda xti hoi
chiL nglia ViAt Nant th6ng qrLa ngdy l 2/6/2a I B;, ^.:o L'rirt ci Di€tr ld L'ortg ty CP Ch€ tao luldy di€n Vi€t Nant - Hutgari;

FIi6n nay, C6ng ty c6 phdn Ch6 tao di6n co I{d Ngi (HEM) vd C6ng ty c6 phan ChC

tao mdy di6n Vi6t Narn - I-Iungari (VIHEIvI) la 02 clon vi c6 cimg lJnh vuc sdn xudt kinh

doanh chinh. Ed t6 chiLc lai san xu6t nhirn nang cao ndng suAt vd hi6u quA hoat d6ng;

gidm chi phi, gi6 thinh sir-r phim, tiL do tang suc canh tranh cua ngdnh hdng d6ng co di6n

v?L rlich vu sira chlLa d6ng co' di6n, HEM vi VIHEM da phOi irop v6i tO chric tu vdn sdp
L:nhip Cong ty cd phzin ChfLng kho6n MB c16 xdir dung Phuong dn sap nhQp, Hqp d6ng s6p

nhAp viL Eidu 16 C6ng ty sau slp nhip. Hoi dong qLran tri VIHEM trAn trong kinh trinl'r

Eari hQi d6ng c6 cl6ng xem xit, phe clLrl,et Ho-p d6ng sip nhQp VIHEM vdo HEM.

^, .: .. ,i ,Clti ri1r Ho. p dong sap nhdp VIHEM vdo HEfuI dinh kdnt.

I(inh trinh Eai hQi d6ng c6 d6ng xem xdt th6ng qua!

Noi nhAn:
- I-IEQT, B1(S Cty;
- DI{DCD Cty;
- CAc Qu! c6 ddng;
- Ddng tai website Cty;
- LLm VT, FIEQT.

TM. HOIDON G QUAN Tp.I,,Z

#;3.t<}\c6NG rY' co'prAir
cHE iAo Miy,

VIHEM ] Tli li6u Dai h6i dbng cd d6ng b61 thLrdng Cdng ty nIm 2018 ffi



coNc TY CP CIIE T4O MAYEIEN
VIET NAM-I{UNGARI

VIhIEIVI

' 36: 79 -TT/VH-I-IDQT

CQNG I{OA XA IIQI CHU NGHIA VIET NAM

Hd N{i, ngdy 26 rhang 9 ndm 2Al B

TO TR}NH
(v/v; Dii.r.r k i chti.c vit hoat cl6ng cin C6ng ly satt khi sap nhiip yIHEM vdo HEM)

Kinh giii: EI{DCD C6ng ty CP Ch6 tao M:iy diQn ViQt Nam - Hungari'

o Ciin crl.LtLdt Doanh nghi€p ttl OStZOl,llgUl3 roc QtL6c hQi ntfic C6ng hda xti

hdi chit nghTa Vi€t Nam khda XI th6ng qLLa ngdy 26/l l/2414;

. Cdn c .Ltfit Clilng khodn sA lOtZ1OOtqAl I duoc QtLiic hoi tttrcc CQng hda xd hQi

cltit ngl.ta vi€t Nam i6rg quo ,gty io/oot 2006, LtLqt ch{rng lchodn sti.a c16i, vir

circ vitn bdn hrdng diirt''

n Cdn cL'r Ltnt Carh tranh ta Z:/ZOlapUl4 dtroc QtLdc hQi nrr6c C6ng hda xii h6i

chit nghTa ViAt Nctnt thong quo ngdy l2/6/2018,

" Cdn cti'Diitt tQ C6ng ty CP Cha tuo Mdy di€n Vi€t Nant - Hungari;

Hi6n nay, roiLn b6 iropt d6ng cria COng ty c6 phAn Cht5 tao di6n co FId N6i (HEM) vd

C6ngtyc6phanCh6t4ora6ydi6nVi0tNan_Hrrngari(VIHEM)clanghoAntodntring
nhau. D6 t6 chiLc lai san x,6t nhdrn ning cao ndng su6t vi hiQtt qua hoat dQng, giArn chi

phi, gid thdnh san phAm, tiL d6 tang slLc canh tranh cfta ngAnh hdng c16ng co di6n vd dich

vu siLa chiLa d6ng co cti6n, HEM vd VIHEM dA ph6i ho.p v6i to chiLc ttr vAn s6p nhAp

C6ng ty c6 phAn Chirng khodn MB de xay dtrng Phuong 6n sip nhAp' Hqp cl6ng s6p nhdp

vi Eidr,r lQ C6ng ty sar-r shp nh1p. HQi d6ng qu1n tri VIHEM trAn trong 1iinh trinh Eai hqi

d6ngc6d6ngxernx6t,phOdul'€tDuthioDi0ul0t6chiLcvlLhoatcl6ngciraC6ngt;'san
khi s6p nhip vIHEM vdo HEM. Du thao Diou I0 t6 chiLc vi hoat c16ng cira c6ng ty sar-r

,ap nnap ,u.,u.nunn Didrr l0 chirrh thirc cira C6ng ty sau s6p nhQp kc tiL ngdy dLro.c cAp

thay d6i Gi6y chfing nhAn dlng ki doanh nghi6p'

Chi ti6t Du thao Diirt b t6 chti'c vit hoat dong ciLcL HEM satt ltlti sitp nhQp VIHEM

viro HEM dlnh kdnt.

. I(inh trinh Eai hoi d6ng c6 d6ng xem xdt thdng qua!

No'i nhfin:
- I{EQT, BI(S Cty;
- DLIDCE Cty;

^. ^ . l -^- Lrlc Ql.ly co oollg;
- DIng tdi website CtY;

- Lr"ru VT, HEQT.

NG QUAN TRI

Tii Ii6u Dai hOi dbne c6 d6ng bdt thuong C6ng ty n5m 2018
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BCTC: Báo cáo tài chính 

BKS: Ban Kiểm soát 

BTGĐ: Ban Tổng Giám đốc  

CMND: Chứng minh nhân dân 

CNTT: Công nghệ thông tin 

Công ty CP: Công ty Cổ phần 

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông 

ĐKKD:  Đăng ký kinh doanh 

HĐQT: Hội đồng quản trị 

HĐKD: Hoạt động kinh doanh 

HEM: Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội  

VIHEM: Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari 

Sở KH&ĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

VND: Việt Nam Đồng 
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PHẦN 1. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC NHẬN SÁP NHẬP, 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI 

 

1. Thông tin chung 

Tên Công ty:  CÔNG TY CỐ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI 

Tên viết tắt:  HEM.,JSC 

Trụ sở chính:  Km 12 đƣờng Cầu Diễn, Phƣờng Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại:  024.37655510/024.37655511 

Fax:   024.37655509  

Website:   www.hem.vn 

Vốn điều lệ:  368.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mƣơi tám tỷ đồng). 

Logo:  

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. 

Cổ phiếu quỹ:  155.630 cổ phần 

Tổng số cổ phần đang lƣu hành: 36.644.370 cổ phần. 

Các loại chứng khoán khác đang lƣu hành: Không có. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành 

phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02/07/2018. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Quang Vinh  – Tổng Giám đốc Công ty 

Cổ phiếu đăng ký giao dịch: UPCOM 

Ngành nghề kinh doanh: 

Mã Tên ngành, nghề kinh doanh 

 
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt 

động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật) 

2710 
Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển 

điện 

2811 Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) 

2813 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 

2819 Sản xuất máy thông dụng khác 

2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại 

2591 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 

http://www.hem.vn/
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Mã Tên ngành, nghề kinh doanh 

2592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

5210 Kho bãi và lƣu giữ hàng hóa 

5224 Bốc xếp hàng hóa 

3311 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 

3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị 

3314 Sửa chữa thiết bị điện 

3319 Sửa chữa thiết bị khác 

3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

4100 Xây dựng nhà các loại 

4321 Lắp đặt hệ thống điện 

4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nƣớc, lò sƣởi và điều hoà không khí 

4653 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 

4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

4933 Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ 

6810 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

7210 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 

7710 Cho thuê xe có động cơ 

7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Tiền thân của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội là Nhà máy Chế tạo điện cơ, 

đƣợc thành lập ngày 15 tháng 01 năm 1961 và đặt trụ sở chính tại 44B Lý Thƣờng Kiệt 

– phƣờng Trần Hƣng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. 

Từ ngày 15 tháng 02 năm 1996 đổi tên thành Công ty Chế tạo điện cơ theo Quyết định 

số 502/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 02 năm 1996 của Bộ trƣởng Bộ Công nghiệp. 

Theo Quyết định số 3110/QĐ-TCCB của Bộ Công nghiệp ngày 27 tháng 12 năm 2001, 

Công ty đổi tên thành Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội và đặt trụ sở chính tại Km 12 

QL32 –Phú Diễn –Từ Liêm –Hà Nội. 
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Công ty đƣợc chuyển thành Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên Chế tạo điện cơ 

Hà Nội từ ngày 31 tháng 12 năm 2004 với số vốn điều lệ là: 154.186.000.000 đồng. 

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đƣợc thành lập theo Quyết định số 3012/QĐ-

BCT ngày 15 tháng 6 năm 2009 trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH Nhà nƣớc một 

thành viên thành Công ty cổ phần. 

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100456 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/7/2009 với số vốn điều lệ 

ban đầu là 320.000.000.000 đồng. Từ khi hoạt động dƣới hình thức Công ty cổ phần, 

Công ty đã trải qua hai đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Hiện tại, Vốn điều lệ 

của Công ty là 368.000.000.000 đồng. 

3. Cơ cấu tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có 

thẩm quyền cao nhất của Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ thông qua định hƣớng 

phát triển, quyết định và phƣơng án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tăng, giảm vốn 

điều lệ, phân chia lợi nhuận, cổ tức, quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty, 

bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, và quyết định tổ 

- Công ty con: 

+ HECO 

+ HITECH  

- Công ty liên kết: 

 SAS-CTAMAD 

 

 

 

- 

Công ty liên kết: 

- SAS-CTAMAD 

- P. Hành chính nhân sự 

- P. Tài chính kế toán 

- P. Kinh doanh 

- P. Kế hoạch 

- P. Thiết kế 

- P. Kỹ thuật 

- P. Quản lý chất lƣợng 

- Xƣởng Cơ khí 

- Xƣởng Lắp ráp 

- Xƣởng Cơ điện và Dịch vụ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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chức lại, giải thể công ty và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật 

và điều lệ Công ty. 

b. Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do Đại hội đồng cổ đông 

bầu ra gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Hội đồng quản trị bầu một ngƣời 

trong số họ làm Chủ tịch. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn 

đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt 

động của Ban giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và 

nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ 

của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định. 

c. Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều 

hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty 

nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát gồm 03 thành 

viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với nhiệm kỳ 05 năm. Các thành viên bầu 01 

ngƣời trong số họ làm trƣởng ban. 

d. Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng giám đốc của Công ty gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc. 

Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là ngƣời chịu trách nhiệm chính 

trƣớc Hội đồng quản trị về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng Giám 

đốc. 

e. Khối điều hành 

 Phòng Hành chính – Nhân sự 

- Giữ vệ sinh môi trƣờng, bảo đảm an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe cho ngƣời lao 

động. 

- Tổ chức công tác bảo đảm an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty. 

- Quản lý hồ sơ nhân sự toàn Công ty, tiếp nhận - phân phối – lƣu trữ các tài liệu liên 

quan đến quy định của pháp luật theo quy định của Tổng Giám Đốc Công ty. 

- Phụ trách công tác tiền lƣơng, tuyển dụng, đào tạo, nâng lƣơng, nâng bậc Công ty. 

 Phòng Kế hoạch 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất của Công ty. 

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện sản xuất theo đúng kế hoạch 

- Cân đối đồng bộ vật tƣ, bán thành phẩm cho các đơn vị thực hiện kế hoạch. 

 Phòng Tài chính – Kế toán 

- Tổ chức triển khai công tác kế toán trong Công ty theo đúng luật kế toán, theo các 

chuẩn mực kế toán và các quy định của Bộ tài chính, của pháp luật hiện hành. 
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- Xây dựng kế hoạch Tài chính hàng quý, hàng năm.Phân tích báo cáo tài chính, đƣa 

ra những dự báo tình hình tài chính trong tƣơng lai. 

- Thực hiện quản lý phòng Tài chính- Kế toán theo chức năng nhiệm vụ mà Công ty 

quy định. 

 Phòng Kỹ thuật  

- Quản lý công tác kỹ thuật của Công ty. 

- Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và 

bảo vệ môi trƣờng. 

- Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất 

- Áp dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa, công nghệ thông tin, viễn thông và hệ 

thống quản lý sản xuất. 

- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phần chuyên môn kỹ thuật. 

 Phòng Thiết kế 

- Phụ trách thiết kế và phát triển sản phẩm mới của Công ty., Xây dựng, quản lý và 

ban hành hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn nghiệm thu sản phẩm của Công ty, 

thử nghiệm các sản phẩm mới. 

- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Công ty. Thực hiện công tác nghiên cứu 

khoa học và triển khai ứng dụng  Khoa học kỹ thuật trong Công ty. 

- Thực hiện một số chủ trƣơng phát triển chiến lƣợc của Công ty theo sự chỉ đạo trực 

tiếp của Tổng Giám Đốc. 

 Phòng Quản lý chất lƣợng 

- Là thƣ ký thƣờng trực của công tác ISO. 

- Tổ chức thực hiện quản lý tài liệu của hệ thống quản lý chất lƣợng. 

- Đảm bảo việc tổ chức kiểm soát chát lƣợng vật tƣ, các sản phẩm đƣợc chế tạo tại 

Công ty đáp ứng đƣợc yêu cầu chất lƣợng do phòng Thiết kế, Kỹ thuật đƣa ra. 

- Đảm bảo tính pháp lý của sản phẩm bán ra thị trƣờng. 

- Quản lý thiết bị đo độ dài theo quy định. 

 Phòng Kinh doanh 

- Nghiên cứu, phát triển thị trƣờng. 

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trên toàn quốc. 

- Cung cấp, bảo quản các vật tƣ đảm bảo chất lƣợng sản xuất. 

- Tổ chức bảo hành các sản phẩm đáp ứng yêu cầu nhanh, tiện lợi. 

 Các xƣởng  

- Xƣởng Cơ khí  

+ Gia công các chi tiết cơ khí của động cơ. 

+ Gia công các sản phẩm cơ khí theo yêu cầu khách hàng. 

- Xƣởng Lắp ráp  

+ Sản xuất động cơ điện truyền thống. 
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+ Sữa chữa, bảo hành động cơ có công suất nhỏ. 

- Xƣởng Cơ điện và dịch vụ  

+ Sản xuất khuôn gá phục vụ sản xuất của Công ty. 

+ Sửa chữa, bảo dƣỡng thiết bị. 

+ Bảo dƣỡng, sửa chữa động cơ và máy phát có công suất lớn. 

4. Danh sách những công ty mẹ, công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 

đối với HEM 

Công ty mẹ 
Số CMND/ 

ĐKKD 
Địa chỉ 

Số lƣợng 

cổ phần 

Tỷ lệ % trên 

vốn điều lệ 

thực góp 

Công ty TNHH 

Thiết bị điện 

GELEX 

0107547109 

Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52 

phố Lê Đại Hành, Phƣờng Lê 

Đại Hành, Quận Hai Bà Trƣng, 

Thành phố Hà Nội 

24.242.245 65,88% 

Tổng cộng   24.242.245 65,88% 

5. Danh sách các công ty con, công ty liên kết của HEM:  

5.1. Tên công ty con: Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội 

 Địa chỉ: Lô J12 (a,b,c) Đƣờng Số 10, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Lê Minh 

Xuân Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

 Điện thoại: 028 37661690 

 Fax: 028 37661689 

 Vốn điều lệ đăng ký: 13.000.000.000 đồng 

 Vốn điều lệ thực góp: 13.000.000.000 đồng 

 Tỷ lệ nắm giữ của HEM tại thời điểm 30/06/2018 : 99,82% vốn điều lệ 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304776475 do Sở Kế hoạch và đầu tƣ 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 

ngày 01/06/2018. 

 Hoạt động kinh doanh chính 

+ Sản xuất và kinh doanh động cơ, máy phát, máy biến thế và các thiết bị điện; 

+ Dịch vụ sửa chữa. 

5.2. Tên công ty con: Trƣờng cao đẳng Công nghệ Hà Nội 

 Địa chỉ: Km 12 đƣờng Cầu Diễn, Phƣờng Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

 Điện thoại: 024.37805041 

 Fax: 04.37805042 
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 Vốn điều lệ đăng ký: 18.500.000.000 đồng 

 Vốn điều lệ thực góp: 18.500.000.000 đồng 

 Tỷ lệ nắm giữ của HEM tại thời điểm 30/06/2018: 100% vốn điều lệ 

 Đƣợc thành lập theo theo quyết định số 3997/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 08 năm 

2007 của Bộ trƣởng Bộ giáo dục và đào tạo 

 Hoạt động kinh doanh chính 

+ Đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các 

ngành chủ yếu: Công nghệ điện-điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, kế toán, tin 

học; 

+ Nghiên cứu ứng dụng, phổ biến khoa học, kỹ thuật, công nghệ; 

+ Tổ chức sản xuất, dịch vụ. 

5.3. Tên công ty liên kết:  Công ty TNHH S.A.S – CTAMAD 

 Địa chỉ: 44B Lý Thƣờng Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

 Điện thoại: 024. 3824 9595 

 Fax: 024. 3824 9592 

 Vốn điều lệ: 22.372.680 USD      

 Tỷ lệ nắm giữ của HEM tại thời điểm 30/06/2018: 35% vốn điều lệ 

 Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD là một công ty đƣợc thành lập tại Việt Nam theo 

Luật Đầu tƣ Nƣớc ngoài theo Giấy phép Đầu tƣ số 1018/GP do Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ cấp vào ngày 25 tháng 10 năm 1994 và Giấy phép Đầu tƣ điều chỉnh số 

1018/GCNĐC3-BKH ngày 23 tháng 8 năm 2006. Công ty này có trụ sở chính tại số 

44B, đƣờng Lý Thƣờng Kiệt, quận Hai Bà Trƣng, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Hoạt động chính của công ty này là kinh doanh khách sạn và cho thuê văn phòng; 

vận hành máy trò chơi điện tử có thƣởng trong khuôn viên khách sạn. 

6. Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên (tại ngày 14/9/2018) 

Công ty mẹ 
Số CMND/ 

ĐKKD 
Địa chỉ 

Số lƣợng cổ 

phần 

Tỷ lệ % trên 

vốn điều lệ 

thực góp 

Công ty TNHH  

Thiết bị điện GELEX 
0107547109 

Tầng 23, Tòa nhà 

Gelex, Số 52 phố Lê 

Đại Hành, Phƣờng 

Lê Đại Hành, Quận 

Hai Bà Trƣng, Thành 

phố Hà Nội 

24.242.245 65,88% 

Tổng cộng   24.242.245 65,88% 

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 14/9/2018 
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7. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 14/9/2018 

STT Họ và tên 
Số lƣợng cổ 

đông 

Số lƣợng cổ 

phần 

Tỷ lệ % trên 

vốn điều lệ thực 

góp 

I Cổ đông trong nƣớc 304 36.641.370 99,57% 

 Tổ chức  3 25.452.715 69,17% 

 Cá nhân  301 11.188.655 30,40% 

II Cổ đông nƣớc ngoài  1 3.000 0,01% 

 Tổ chức  0 0 0% 

 Cá nhân  1 3.000 0,01% 

III Cổ phiếu quỹ  
1 155.630 0,42% 

Tổng cộng 306 36.800.000 100% 

 

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 14/9/2018 

8. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 

a. Danh sách thành viên HĐQT của HEM 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Hà Đình Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị  

2 Ông Nguyễn Trọng Tiếu Thành viên Hội đồng quản trị  

3 Ông Bùi Quốc Bảo Thành viên Hội đồng quản trị  

4 Ông Dƣơng Hữu Hiệu Thành viên Hội đồng quản trị 
Đã miễn nhiệm      

ngày 15/05/2018 

5 Ông Đoàn Văn Quý Thành viên Hội đồng quản trị  

b. Danh sách Ban Tổng giám đốc, Kế toán trƣởng 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Bùi Quang Vinh Tổng giám đốc 

2 Ông Đoàn Văn Quý Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

3 Ông Hà Tiến Lực Phó Tổng giám đốc 

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Yến Kế toán trƣởng 

c. Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Bà Phạm Thị Minh Cúc Trƣởng ban 

2 Bà Đoàn Thị Lan Phƣơng Thành viên 

3 Ông Tạ Đình Lân Thành viên 
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9. Nguồn nhân lực 

 Cơ cấu lao động tại thời điểm 30/6/2018 

STT Cơ cấu nhân sự Số ngƣời 

I Phân loại theo loại hợp đồng 252 

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 232 

2 Hợp đồng từ 12-36 tháng 11 

3 Hợp đồng thời vụ 9 

II Phân loại theo giới tính 252 

1 Nam 191 

2 Nữ 61 

III Phân theo trình độ 252 

 Trên đại học 5 

 Đại học 81 

 Cao đẳng, Trung cấp 152 

 Lao động phổ thông 14 

Nguồn: HEM 

10.  Hoạt động sản xuất kinh doanh 

Doanh thu qua các năm theo BCTC hợp nhất của HEM 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 
6 tháng đầu năm 

2018 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Doanh thu 

thành phẩm 
273.418  48,22   382.915  56,07 417.379  77,00 115.345  54,90 

Doanh thu 

bán hàng 

hóa 

216.463  38,17   244.407  35,79   52.440  9,67   60.466  28,78 

Doanh thu 

cung cấp 

dịch vụ 

  77.176  13,61   55.605  8,10   72.232  13,33   34.277  16,32 

Tổng cộng 567.057 100 682.927 100 542.051 100 210.088 100 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017  và BCTC soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 của HEM 
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Doanh thu qua các năm theo BCTC riêng của HEM 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 
6 tháng đầu năm 

2018 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Doanh thu 

thành phẩm 
268.304  54,08     380.574  57,77   414.016  80,09   116.547  59,02   

Doanh thu 

bán hàng 

hóa 

177.790  35,84   243.716 36,99     52.381 10,13     58.207 29,48   

Doanh thu 

cung cấp 

dịch vụ 

  50.028  10,08    34.521  5,24     50.549  9,78     22.707  11,50   

Tổng cộng 496.122  100   658.811  100 516.946  100 197.461  100 

Nguồn: BCTC kiểm toán riêng năm 2016, 2017 và BCTC soát xét riêng 6 tháng đầu năm 2018 của HEM 

 

Lợi nhuận gộp qua các năm theo BCTC hợp nhất của HEM 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 
6 tháng đầu năm 

2018 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Lợi nhuận 

gộp thành 

phẩm 

  50.938 63,21   69.127 75,84   68.056 70,43   20.464 52,78 

Lợi nhuận 

gộp bán 

hàng hóa 

 5.655 7,02 7.914 8,68  1.949   2,02  5.381 13,88 

Lợi nhuận 

gộp cung 

cấp dịch vụ 

  23.991  29,77   14.103  15,47   26.629  27,56   12.927  33,34  

Tổng cộng   80.584  100  91.144 100   96.634 100   38.772  100 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017  và BCTC soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 của HEM 
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Lợi nhuận gộp qua các năm theo BCTC riêng của HEM 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 
6 tháng đầu năm 

2018 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Lợi nhuận 

gộp thành 

phẩm 

  48.846 70,50  68.238 83,21 67.359 73,12 20.420 54,66 

Lợi nhuận 

gộp bán 

hàng hóa 

5.526 7,98 7.633 9,31 1.934  2,10 5.232 14,04 

Lợi nhuận 

gộp cung 

cấp dịch vụ 

  14.909  21,52  6.138  7,48  22.830 24,78    11.704  31,33  

Tổng cộng 69.281 100 82.009 100 92.123 100 37.356 100 

Nguồn: BCTC kiểm toán riêng năm 2016, 2017 và BCTC soát xét riêng 6 tháng đầu năm 2018 của HEM 

 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh theo BCTC hợp nhất của HEM: 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 

(triệu VND) 

Năm 2016 

(triệu VND) 

Năm 2017 

(triệu VND) 

6 tháng đầu 

năm 2018 

(triệu VND) 

Tổng giá trị tài sản 658.894  732.970  838.127  787.047  

Doanh thu thuần 567.057  682.927  542.050  210.088  

Lợi nhuận gộp từ HĐKD   80.585    91.144    96.634    38.772  

Lợi nhuận thuần từ HĐKD   62.709    74.942    90.733    29.654  

Lợi nhuận trƣớc thuế   62.975    75.346    89.410    31.643  

Lợi nhuận sau thuế   57.159    68.163    80.328    30.863  

EPS (VND/cổ phần)  1.514   1.827   2.194   841  

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016, 2017 và BCTC soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 của HEM 
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Kết quả hoạt động kinh doanh theo BCTC riêng của HEM: 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 

(triệu VND) 

Năm 2016 

(triệu VND) 

Năm 2017 

(triệu VND) 

6 tháng đầu 

năm 2018 

(triệu VND) 

Tổng giá trị tài sản 529.915  628.155  744.377  681.382  

Doanh thu thuần 496.122  658.811  516.946  197.462  

Lợi nhuận gộp từ HĐKD   69.281    82.009    92.123    37.356  

Lợi nhuận thuần từ HĐKD   76.903    94.301    91.391  1.732 

Lợi nhuận trƣớc thuế   77.168    94.705    90.068   3.642  

Lợi nhuận sau thuế   72.026    88.166    81.062   2.862  

     

Nguồn: BCTC kiểm toán riêng năm 2016, 2017 và BCTC soát xét riêng 6 tháng đầu năm 2018 của HEM 

 

 

11.   Tóm tắt tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 

(triệu VND) 

Năm 2016 

(triệu VND) 

Năm 2017 

(triệu VND) 

6 tháng đầu 

năm 2018 

(triệu VND) 

Tổng giá trị tài sản 658.894  732.970  838.127  787.047  

Tài sản ngắn hạn 296.692 376.791  399.591  389.570  

Tài sản dài hạn 362.202  356.179  438.536  397.477  

Nợ phải trả 123.195  156.478 265.949  250.776  

Nợ ngắn hạn 117.182  149.285  258.205  244.318  

Nợ dài hạn  6.013  7.193   7.743   6.458  

Vốn điều lệ 322.450  368.000  368.000  368.000  

Vốn chủ sở hữu 535.699  576.491  572.178  536.271  

Giá trị sổ sách     

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016, 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của HEM 
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b. Công nợ phải trả 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 6 tháng đầu 

năm 2018 

(triệu VND) 

(triệu 

VND) 

(triệu 

VND) 

(triệu 

VND) 

Nợ ngắn hạn 117.182 149.285 258.205 244.318 

Vay và nợ ngắn hạn 14.139 46.549 153.461 127.489 

Phải trả cho ngƣời bán 36.079 51.769 55.467 42.747 

Ngƣời mua trả tiền trƣớc 2.903 4.019 4.091 1.611 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nƣớc 
2.667 2.466 6.991 516 

Phải trả CBNV 14.980 17.237 14.293 3.517 

Chi phí phải trả 388 2.627 869 437 

Phải trả nội bộ - - - - 

Doanh thu chƣa thực hiện ngắn hạn 2.617 1.171 1.260 1.757 

Các khoản phải trả phải nộp khác 28.497 3.607 3.431 55.724 

Dự phòng các khoản phải trả ngắn 

hạn 
10.361 14.038 10.668 5.903 

Quỹ khen thƣởng phúc lợi 4.551 5.803 7.674 4.617 

Nợ dài hạn 6.014 7.193 7.743 6.458 

Phải trả dài hạn khác - - - 50 

Dự phòng phải trả dài hạn 4.377 5.556 6.122 6.408 

Quỹ phát triển KHCN 1.637 1.637 1.621  

Tổng cộng 123.196 156.478 265.948 250.776 

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016, 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của HEM 
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c. Vốn chủ sở hữu 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 

(triệu VND) 

Năm 2016 

(triệu VND) 

Năm 2017 

(triệu VND) 

6 tháng đầu 

năm 2018 

(triệu VND) 

Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 322.450  368.000  368.000  368.000  

Thặng dƣ vốn cổ phần  153   153   153   153  

Vốn khác của chủ sở hữu  -  -  -  - 

Cổ phiếu quỹ   (1.589)   (1.589)   (1.589)   (1.589) 

Chênh lệch tỷ giá  -  -  -  - 

Quỹ đầu tƣ phát triển  4.689   4.830   7.926   7.926  

Lợi nhuận chƣa phân phối 192.525 187.921  181.552  155.022  

Tổng cộng 518.228 559.315  556.042  529.512  
Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016, 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của HEM 

d. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

- Theo số liệu hợp nhất 

Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 2016 Năm 2017 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,52 1,55 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,72 0,96 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,21 0,32 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,27 0,46 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu Lần 1,18 0,95 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,93 0,65 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần Lần 0,10 0,15 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  Lần 0,12 0,14 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Lần 0,09 0,10 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
Lần 

0,11 0,17 

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016, 2017 và BCTC soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 của HEM 
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- Theo số liệu riêng của HEM: 

Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 2016 Năm 2017 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,44 1,49 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,66 0,91 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,24 0,35 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,32 0,54 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu Lần 1,38 1,07 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 1,05 0,69 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần Lần 0,13 0,16 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  Lần 0,18 0,17 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Lần 0,14 0,11 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
Lần 

0,14 0,18 

Nguồn: BCTC kiểm toán riêng năm 2016, 2017 và BCTC soát xét riêng 6 tháng đầu năm 2018 của HEM 
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PHẦN 2. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC BỊ SÁP NHẬP 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARI 

1. Thông tin chung 

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PH N CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARI 

- Tên tiếng Anh: Vietnam – Hungari Electric Machinery Manufacturing Join Stock Company 

- Tên viết tắt:  VIHEM.,JSC 

- Trụ sở chính:  Tổ 24, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 024.38823256  ; Fax: 024.38823291 

- Website:  www.vihem.com.vn 

- Vốn điều lệ:  110.000.000.000 đồng, Bằng chữ: (Một trăm mƣời tỷ đồng). 

- Lô gô:  

 

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. 

- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần 

- Tổng số cổ phần đang lƣu hành: 11.000.000 cổ phần. 

- Các loại chứng khoán khác đang lƣu hành: Không có. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100101925 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành 

phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 22/01/2007, đăng ký thay đổi lần 5 vào ngày 23 

tháng 11 năm 2017. 

- Đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Quốc Bảo  – Tổng Giám đốc Công ty 

- Cổ phiếu đăng ký giao dịch: UPCOM 

- Ngành nghề kinh doanh: 

 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 

 - Chi tiết: Sản xuất các loại máy móc thiết bị kỹ thuật điện, cơ khí dùng trong công 

nghiệp và dân dụng; chế tạo động cơ điện, máy phát điện các loại; 

 Bán buôn kim loại và quặng kim loại; 

 Sửa chữa máy móc, thiết bị 

 - Chi tiết: Sửa chữa các loại máy móc cơ khí dùng trong công nghiệp và dân 

dụng;Lắp đặt thiết bị điện cao áp, hạ áp; 

 Sửa chữa thiết bị điện 

http://www.vihem.com.vn/
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 - Chi tiết: Sửa chữa các loại thiết bị kỹ thuật điện; sửa chữa động cơ điện, máy phát 

điện các loại; 

 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

 - Chi tiết: Thi công, lắp đặt các công trình thiết bị điện đến 35KV… 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari là một doanh nghiệp thuộc 

Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam, đƣợc thành lập vào ngày 04/12/1978. Công ty 

Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari đƣợc thành lập trên cơ sở cổ phần hóa 

Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari theo 

Quyết định số 3216/QĐ-BCN ngày 13/11/2006 của Bộ trƣởng Bộ Công nghiệp. 

Hoạt động chính của Công ty là thiết kế, chế tạo các loại động cơ điện, máy phát điện 

xoay chiều phục vụ cho nhu cầu của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và trực tiếp xuất nhập 

khẩu các thiết bị máy móc, vật tƣ kỹ thuật chuyên ngành cơ khí – điện. Cơ sở vật chất 

kỹ thuật, thiết kế công nghệ ban đầu của Công ty do Chính phủ Cộng hòa Hungari viện 

trợ. Công ty có hệ thống các trang thiết bị đồng bộ, chuyên chế tạo các loại động cơ điện 

xoay chiều và là nhà máy duy nhất tại Việt Nam đƣợc nƣớc ngoài chuyển giao công 

nghệ hoàn thiện trong lĩnh vực sản xuất máy điện quay. 

Với phần mềm thiết kế chuyên ngành, dây chuyền sản xuất tự động hóa cao và bề dày 

kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo máy điện quay, đến nay Công ty đã thiết kế, chế tạo 

đƣợc các loại động cơ điện xoay chiều có công suất từ 0,125 kW đến 2.500 kW; tốc độ 

quay vòng từ 250 vòng/phút đến 3.000 vòng/phút; điện áp 110V, 220V, 380V, 3.300V, 

6.000V, 10.000V; tần số 50Hz, 60Hz và các loại động cơ đặc chủng (theo đặt hàng) 

dùng trong khai thác hầm lò, băng tải, dệt may, động cơ phanh từ, động cơ gắn liền hộp 

số. Các sản phẩm động cơ điện của Công ty đƣợc thiết kế bằng phần mềm thiết kế của 

Anh quốc và chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 1987 – 1994 tƣơng đƣơng với tiêu chuẩn 

IEC 60034 – 1:2004. 

Năm 2017, Công ty đã sản xuất, cung cấp cho thị trƣờng trong và ngoài nƣớc gần 

35.000 động cơ điện các loại. Sản phẩm của Công ty có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế 

trong nƣớc nhƣ: công nghiệp xây dựng, khai thác mỏ, khai thác dầu khí, sản xuất xi 

măng, thép, giấy – bột giấy, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm hải sản, công 

nghiệp phục vụ nông nghiệp (nhƣ thủy lợi, mía đƣờng, chè và nuôi trồng thủy sản…), 

công nghiệp chế tạo thiết bị đồng bộ cho các dự án đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Ngoài 
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ra, Công ty còn xuất khẩu trực tiếp và gián tiếp thông qua thiết bị của các ngành chế tạo 

máy sang nhiều nƣớc trên thế giới nhƣ: Bănglađet, Lào, Irắc, Cuba, Miến Điện, 

Philippin, Mỹ, Campuchia, Braxin. 

3. Cơ cấu tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG 

QUẢN LÝ 

CHẤT 

LƢỢNG 

PHÒNG     

TÀI CHÍNH 
PHÒNG 

THIẾT KẾ 

PHÁT TRIỂN 

PHÒNG  

KINH DOANH 
PHÒNG      

KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ 

VĂN PHÕNG 

CÔNG TY 

PHÒNG 

THIẾT BỊ 

XÍ NGHIỆP                        

CƠ KHÍ 
XÍ NGHIỆP      

ĐIỆN 

CÔNG TY LIÊN 

KẾT: VIHEM 1 & 

VIHEM 2 

ĐẠI DIỆN 

LÃNH ĐẠO 

VỀ CHẤT 

LƢỢNG 

PHÓ TGĐ   

CÔNG NGHỆ - 

THIẾT BỊ 

PHÓ TGĐ 

HÀNH CHÍNH 

– SẢN XUẤT 

PHÓ TGĐ   

KỸ THUẬT 

PHÓ TGĐ    

KINH DOANH 
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 Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của VIHEM, quyết định 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc Điều lệ VIHEM và Pháp luật liên 

quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền: thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 

thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua Báo cáo Tài chính hàng năm, báo cáo 

của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành 

viên HĐQT, Ban kiểm soát và các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ Công ty. 

 Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của VIHEM, có toàn quyền nhân danh VIHEM để 

quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của VIHEM, trừ những vấn đề 

thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền nhƣ: quyết định cơ cấu tổ 

chức, bộ máy của Công ty; quyết định chiến lƣợc đầu tƣ, phát triển của Công ty trên cơ 

sở các mục đích chiến lƣợc do ĐHĐCĐ thông qua; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, 

giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo 

tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phƣơng án phân 

phối lợi nhuận và phƣơng hƣớng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và 

ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ; và các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ. 

Hiện nay HĐQT của Công ty có 05 thành viên bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành 

viên HĐQT.  

 Ban Kiểm soát  

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt 

động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm 

trƣớc ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ nhƣ: 

kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp 

pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực 

hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo 

tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả 

thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban 

Tổng Giám đốc; và các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ. Cơ cấu Ban kiểm soát 

Công ty hiện tại nhƣ sau: 

 Ban Tổng giám đốc  

Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị 

và chịu trách nhiệm trƣớc Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trƣớc Pháp luật 

về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đƣợc giao. Phó Tổng giám đốc có trách nhiệm 

hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng giám 

đốc là ngƣời đại diện theo Pháp luật của Công ty có quyền: tổ chức điều hành, quản lý 

mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết 

định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật; xây dựng và trình HĐQT các 

quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính 

hàng năm và dài hạn của Công ty; đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

khen thƣởng, kỷ luật đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trƣởng; ký kết, thực hiện các 

hợp đồng theo quy định của Pháp luật; báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả 

sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trƣớc ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai 

phạm gây tổn thất cho Công ty; thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế 

hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tƣ của Công ty đã đƣợc HĐQT và ĐHĐCĐ thông 

qua và các nhiệm vụ khác đƣợc quy định tại Điều lệ. Cơ cấu Ban Tổng giám đốc của 

Công ty hiện nay nhƣ sau: 
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- Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật: giúp Tổng Giám đốc Công ty quản lý điều hành công tác 

kỹ thuật, chất lƣợng sản phẩm, nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. 

- Phó Tổng Giám đốc kinh doanh: giúp Tổng Giám đốc Công ty quản lý điều hành công 

tác kinh doanh và hạch toán kinh tế.  

- Phó Tổng Giám đốc hành chính – sản xuất: giúp Tổng Giám đốc Công ty quản lý điều 

hành công tác sản xuất; quản lý, sử dụng các nguồn lực, thiết bị, vật tƣ, năng lƣợng 

phục vụ sản xuất; quản lý, điều hành công tác hành chính, bảo vệ, y tế, thi đua khen 

thƣởng. 

- Phó Tổng Giám đốc công nghệ - thiết bị: giúp Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều 

hành các hoạt động về công nghệ và thiết bị. 

- Đại diện lãnh đạo về chất lƣợng: Thay mặt và chịu trách nhiệm trƣớc Tổng Giám đốc 

Công ty trong việc thực hiện các công việc: Thiết kế, xây dựng, điều hành hệ thống 

quản lý chất lƣợng; Chỉ đạo, xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng 

ISO 9001:2015. 

4. Danh sách những công ty mẹ, công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 

đối với VIHEM:  

Họ và tên 
Số  

ĐKKD 
Địa chỉ 

Số lƣợng 

cổ phần 

Tỷ lệ % trên 

vốn điều lệ 

thực góp 

Tổng Công ty CP    

Thiết bị điện Việt Nam 
0100100512  

Số 52 Lê Đại Hành, 

quận Hai Bà Trƣng, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

7.190.700 65,37% 

Tổng cộng   7.190.700 65,37% 

5. Danh sách các công ty con của VIHEM: Không có 

  

6. Danh sách các công ty liên kết của VIHEM:  

6.1. Tên công ty liên kết: Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari 1 

 Địa chỉ: 495B Tôn Đức Thắng, Phƣờng Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành 
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

 Điện thoại: 0236.3680068                                          ; Fax: 0236.3680314                                              

 Vốn điều lệ đăng ký: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) 

 Vốn điều lệ thực góp: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) 

 Tỷ lệ nắm giữ của VIHEM tại thời điểm 30/6/2018: 34 % vốn Điều lệ 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400637065 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 
Thành phố Đà Nẵng cấp; đăng ký lần đầu cấp ngày17/ 06/ 2008, đăng ký thay đổi 

lần 3 cấp ngày 09/ 04/ 2015;             

 Hoạt động kinh doanh chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.  
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Chi tiết: Bán buôn các loại động cơ điện, máy móc thiết bị kỹ thuật điện, cơ khí 

dùng trong công nghiệp và dân dụng; Bán buôn vật tƣ, thiết bị, phụ tùng thiết bị kỹ 

thuật điện, cơ kim khí; Bán buôn máy bơm, quạt, hệ thống thông gió, hệ thống nhiệt 

lạnh, hội số, hệ thống điện điều khiển và tự động hóa. 

6.2. Tên công ty liên kết: Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari 2 

 Địa chỉ:652/44 Cộng Hòa, Phƣờng 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam; 

 Điện thoại:  028.35592023 ; 028. 22450877                      ; Fax: 08.35592646 

 Vốn điều lệ đăng ký: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn) 

 Vốn điều lệ thực góp: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn) 

 Tỷ lệ nắm giữ của VIHEM tại thời điểm 30/6/2018 :   34% vốn Điều lệ 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305798633 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp; đăng ký lần đầu cấp ngày18/ 06/ 2008, đăng ký thay 

đổi lần 4 cấp ngày 19/ 11/ 2015;              

 Hoạt động kinh doanh chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.  

Chi tiết: Bán buôn các loại động cơ điện, máy móc thiết bị kỹ thuật điện, cơ khí 

dùng trong công nghiệp và dân dụng; Bán buôn vật tƣ, thiết bị, phụ tùng thiết bị kỹ 

thuật điện, cơ kim khí; Bán buôn máy bơm, quạt, hệ thống thông gió, hệ thống nhiệt 

lạnh, hội số, hệ thống điện điều khiển và tự động hóa. 

7. Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên (tại ngày 17/9/2018) 

Họ và tên 
Số  

ĐKKD 
Địa chỉ 

Số lƣợng 

cổ phần 

Tỷ lệ % trên 

vốn điều lệ 

thực góp 

Tổng Công ty CP Thiết 

bị điện Việt Nam 
0100100512  

Số 52 Lê Đại Hành, 

quận Hai Bà Trƣng, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

7.190.700 65,37% 

Tổng cộng   7.190.700 65,37% 

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 17/9/2018 

8. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 17/9/2018 

TT Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu 

I Trong nƣớc 10.998.300 99,984% 

 Tổ chức 7.195.700 65,415% 

 Cá nhân 3.802.600 34,569% 

II Nƣớc ngoài 1.700 0,016% 

 Tổ chức 0 0% 

 Cá nhân 1.700 0,016% 

 Tổng cộng 11.000.000 100% 

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 17/9/2018 
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9. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 

a. Danh sách thành viên HĐQT của VIHEM 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Hà Đình Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị  

2 Ông Bùi Quốc Bảo Thành viên Hội đồng quản trị  

3 Ông Phạm Tuấn Anh Thành viên Hội đồng quản trị  

4 Ông Ngô Thế Giang Thành viên Hội đồng quản trị  

5 Ông Đỗ Văn Chính Thành viên Hội đồng quản trị  

b. Danh sách Ban Tổng giám đốc, Kế toán trƣởng 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Bùi Quốc Bảo Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

2 Ông Trần Quang Tâm Phó Tổng giám đốc 

3 Ông Lê Huy Phó Tổng giám đốc 

4 Ông Đỗ Văn Chính Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

5 Ông Ngô Thế Giang Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trƣởng 

c. Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Bà Đoàn Thị Lan Phƣơng Trƣởng ban 

2 Ông Lê Xuân Nguyên Thành viên 

3 Bà  Trần Phƣơng Nhung Thành viên 

 

10.  Nguồn nhân lực: Cơ cấu lao động tại thời điểm cập nhật ngày 15/9/2018 

Chỉ tiêu Số lao động Tỷ lệ (%) 

I. Phân theo trình độ chuyên môn   

Trên đại học, đại học 74 30,8 

Cao đẳng, trung cấp 09 3,7 

Công nhân kỹ thuật 153 63,8 

Lao động phổ thông/khác 4 1,7 

II. Phân theo hợp đồng lao động   

Hợp đồng không thời hạn 222 92,5 

Hợp đồng xác định thời hạn 18 7,5 

III. Phân theo giới tính   

Nam  175 72,9 

Nữ 65 27,1 

Nguồn: VIHEM 
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11.   Hoạt động sản xuất kinh doanh 

Doanh thu qua các năm theo BCTC của VIHEM 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 
6 tháng đầu năm 

2018 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Doanh thu 

bán hàng 

hóa, vật tƣ 

167.269 85,68  170.020 91,24  123.225 90,80  103.114 100  

Doanh thu 

cung cấp 

dịch vụ 

  27.946 14,32    16.331 8,76    12.480 9,20  - - 

Tổng cộng 195.215 100 186.351 100 135.705 100 103.114 100 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017  và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của VIHEM 

Lợi nhuận gộp qua các năm của VIHEM 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 
6 tháng đầu năm 

2018 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

VND) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Lợi nhuận 

gộp bán 

hàng hóa 

  40.833 87,92    46.319 91,90    40.532 93,17  18.497 100  

Lợi nhuận 

gộp cung 

cấp dịch vụ 

 5.609 12,08   4.083 8,10   2.970 6,83  - - 

Tổng cộng   46.442 100   50.402 100   43.502 100 18.497 100  

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017  và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của VIHEM 

Kết quả hoạt động kinh doanh của VIHEM: 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 

(triệu VND) 

Năm 2016 

(triệu VND) 

Năm 2017 

(triệu VND) 

6 tháng đầu năm 

2018 (triệu VND) 

Tổng giá trị tài sản 83.701 81.230  137.370 151.093 

Doanh thu thuần  195.215  186.351  135.705 103.114 

Lợi nhuận gộp từ HĐKD 46.442 50.401 43.502 18.497 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD -  59.293   7.580 22.017 9.618 

Lợi nhuận trƣớc thuế -  59.026   7.972 22.242 9.618 

Lợi nhuận sau thuế -  59.026   7.972 22.242 9.618 

EPS (VND/cổ phần)  -    1.833   3.009  

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của VIHEM 
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12. Tóm tắt tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 

(triệu VND) 

Năm 2016 

(triệu VND) 

Năm 2017 

(triệu VND) 

6 tháng đầu năm 

2018 (triệu VND) 

Tổng giá trị tài sản 83.701 81.230 137.370 151.093 

Tài sản ngắn hạn 74.640 70.023 104.494 104.974 

Tài sản dài hạn   9.061 11.207   32.877 46.120 

Nợ phải trả 87.666 77.123   34.961 39.238 

Nợ ngắn hạn 87.666 77.123   34.961 39.238 

Nợ dài hạn   -     -    -   - 

Vốn điều lệ 43.500 43.500 110.000 110.000 

Vốn chủ sở hữu - 3.964   4.107 101.522 111.856 

Giá trị sổ sách  -    1.833  3.009  

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của VIHEM 

b. Công nợ phải trả 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 

(triệu VND) 

Năm 2016 

(triệu VND) 

Năm 2017 

(triệu VND) 

6 tháng đầu năm 

2018(triệu VND) 

Nợ ngắn hạn 87.666 77.123   34.961 39.238 

Vay và nợ ngắn hạn 57.040 40.367   20.171 21.244 

Phải trả cho ngƣời bán 13.156 15.959  6.799 10.669 

Ngƣời mua trả tiền trƣớc   6.817 10.273  1.483 1.851 

Thuế và các khoản phải 

nộp Nhà nƣớc   1.010   790 760  
790 

Phải trả CBNV   1.390   2.963  505 847 

Chi phí phải trả   4.883   3.736  2.094 1.297 

Phải trả nội bộ   -     -    -   - 

Các khoản phải trả phải 

nộp khác   2.981   2.955  3.000 
1.297 

Dự phòng các khoản phải 

trả ngắn hạn   -     -    -   
- 

Quỹ khen thƣởng phúc lợi   389  79  149 15 

Nợ dài hạn   -     -    -    

Vay và nợ dài hạn   -     -    -    

Phải trả dài hạn khác   -     -    -    

Tổng cộng 87.666 77.123   34.961 39.238 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của VIHEM 
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c. Vốn chủ sở hữu 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 

(triệu VND) 

Năm 2016 

(triệu VND) 

Năm 2017 

(triệu VND) 

6 tháng đầu năm 

2018(triệu VND) 

Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu  43.500  43.500 110.000 110.000 

Thặng dƣ vốn cổ phần 1.413 1.413   11.317 11.317 

Vốn khác của chủ sở hữu   -     -    -    

Cổ phiếu quỹ   -     -    -    

Chênh lệch tỷ giá   -     -    -    

Quỹ đầu tƣ phát triển 9.018 9.018  9.018 9.018 

Lợi nhuận chƣa phân phối -  59.026 -  51.055 - 28.813 -19.194 

Tổng cộng - 5.095 2.876 101.522 151.093 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của VIHEM 

d. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Đơn vị tính 
Năm 

2016 
Năm 2017 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,91 2,99 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,45 1,32 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 94,94% 25,45% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,77 0,32 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu Lần 4,28 1,23 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 229,41% 98,79% 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 4,28% 16,39% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  % 18,33% 20,22% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 9,81% 16,19% 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 

thu thuần 
% 

4,07% 16,22% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 của VIHEM 
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PHẦN 3. PHƢƠNG ÁN SÁP NHẬP, 

PHƢƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI 

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 năm 2006 

- Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 

- Luật cạnh tranh 2004 

- Bộ luật lao động năm 2012 

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP hƣớng dẫn Luật Doanh nghiệp 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

58/2012/NĐ-CP hƣớng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi 

- Thông tƣ 162/2015/TT-BTC hƣớng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, 

chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ 

phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu do Bộ trƣởng Bộ Tài chính ban hành. 

2. Sự cần thiết  và lý do của việc sáp nhập 

- Do yếu tố lịch sử, cả HEM và VIHEM hiện nay cùng sản xuất ngành hàng động cơ 

điện, cùng cung cấp dịch vụ sửa chữa động cơ điện; 

- Việc sáp nhập VIHEM vào HEM là cần thiết nhằm tổ chức lại sản xuất, nâng cao 

năng suất và hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, giảm giá thành, từ đó tăng sức cạnh 

tranh của ngành hàng động cơ điện và dịch vụ sửa chữa động cơ điện của GELEX. 

3. Phƣơng án sáp nhập 

3.1. Phƣơng thức sáp nhập 

- Bên bị sáp nhập sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của 

mình sang Bên nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của bên bị sáp nhập kể 

từ ngày sáp nhập theo cách thức đƣợc nêu tại Phƣơng án này. 

- Bên nhận sáp nhập sẽ kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách 

nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động theo thông tin bên bị sáp nhập 

cung cấp chính thức và nghĩa vụ khác của bên bị sáp nhập kể từ ngày sáp nhập. 

- Phƣơng thức sáp nhập: Bên nhận sáp nhập sẽ phát hành thêm cổ phần bằng phƣơng 

thức chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật và sử dụng số lƣợng cổ phần này 

để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần đang lƣu hành của Bên bị sáp nhập (trừ số cổ 

phần do chính Bên nhận sáp nhập đang nắm giữ tại Bên bị sáp nhập), với mục tiêu 

sở hữu 100% vốn điều lệ của Bên bị sáp nhập, theo cách thức dƣới đây và đƣợc Đại 

hội đồng cổ đông các Bên thông qua. Theo đó, tất cả các cổ đông hiện hữu của 

VIHEM sẽ trở thành cổ đông của HEM thông qua việc sở hữu hợp pháp cổ phần do 

HEM phát hành thêm. 
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3.2. Phƣơng án phát hành thêm cổ phần HEM để hoán đổi cổ phần VIHEM 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội 

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần 

- Số lƣợng cổ phần dự kiến phát hành: 1.904.650 cổ phần 

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 19.046.500.000 đồng 

- Vốn điều lệ tăng thêm: 19.046.500.000 đồng 

- Đối tƣợng phát hành: Cổ đông của VIHEM (ngoại trừ cổ đông HEM) theo Danh 

sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền. 

- Phƣơng thức phát hành: 

HEM sẽ phát hành 1.904.650 cổ phần mới (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) đề hoán 

đổi lấy 3.809.300 cổ phần đang lƣu hành của VIHEM tƣơng ứng với tổng mệnh giá 

38.093.000.000 đồng 

- Tỷ lệ hoán đổi: 2:1 

(Tức là 2 cổ phần của VIHEM (trừ số cổ phần VIHEM do HEM nắm giữ) sẽ đƣợc 

hoán đổi thành 1 cổ phần của HEM tại thời điểm phát hành cổ phiếu để hoán đổi). 

- Phƣơng thức xác định tỷ lệ hoán đổi: 

Căn cứ kết quả định giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC trên Chứng thƣ 

thẩm định giá số 200918.004/CTTĐ.KT2 ngày 20/9/2018 cho cổ phiếu HEM và số 

200918.005/CTTĐ.KT2 ngày 20/9/2018 cho cổ phiếu VIHEM, tỷ lệ hoán đổi đƣợc 

xác định nhƣ sau: 

TT Nội dung Đơn vị HEM VIHEM 

1 Kết quả định giá theo chứng thƣ Đồng 26.554 13.098 

2 Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá  1 2,027 

3 Tỷ lệ hoán đổi áp dụng làm tròn  1 2 

 

- Số cổ phần của HEM do mỗi cổ đông nhận đƣợc sẽ đƣợc làm tròn xuống số nguyên 

gần nhất. Số cổ phần lẻ của HEM phát sinh do quá trình làm tròn sẽ đƣợc xử lý theo 

quyết định của HĐQT của HEM, phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Ví dụ: 

Cổ đông A tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của VIHEM để hoán đổi nắm giữ 

12345 cổ phiếu VIHEM sẽ đƣợc hoán đổi thành 12345/2=6172,5 cổ phiếu HEM, cổ 

đông A nhận đƣợc số cổ phiếu HEM làm tròn là 6172. Số cổ phần lẻ 0,5 cổ phần 

HEM phát sinh do làm tròn sẽ đƣợc xử lý theo quyết định của Hội đồng quản trị 

HEM.  

- Thời gian thực hiện phát hành: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát 

hành (nếu có) kể từ ngày đƣợc UBCKNN cấp phép. 
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- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ đƣợc 

đăng ký, lƣu ký bổ sung tại Trung tâm lƣu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký 

giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

- Thời gian chuyển đổi cổ phần: 

Sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng để 

thực hiện giao dịch sáp nhập cho HEM, dự kiến HEM sẽ triển khai việc phát hành cổ 

phiếu để hoán đổi trong Quý IV/2018  hoặc Quý I/2019. 

- Vốn điều lệ của HEM trƣớc và sau sáp nhập 

Các bên tham gia sáp nhập VĐL trƣớc sáp nhập VĐL sau sáp nhập 

HEM 368.000.000.000 387.046.500.000 

VIHEM 110.000.000.000 0 

Tổng 478.000.000.000  

4. Chi phí sáp nhập 

Các bên tự phối hợp để thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ cho việc sáp nhập. 

Các bên tự chịu chi phí liên quan đến phí dịch vụ kiểm toán và chi phí thuê đơn vị 

định giá của mỗi bên. Riêng chi phí thuê tƣ vấn sáp nhập bên nhận sáp nhập sẽ chịu 

trách nhiệm thanh toán chi phí. 

5. Phƣơng pháp kế toán sáp nhập 

Phƣơng pháp kế toán sáp nhập sử dụng trong sáp nhập VIHEM vào HEM đƣợc thực 

hiện theo Luật kế toán năm 2015. 

Trong trƣờng hợp các bên đạt đƣợc thỏa thuận sáp nhập, cách thức tiến hành hợp 

nhất báo cáo tài chính và xử lý nghiệp vụ liên quan đến kế toán sáp nhập doanh 

nghiệp sẽ đƣợc Công ty nhận sáp nhập thực hiện hoặc thuê công ty kiểm toán thực 

hiện. 

6. Lộ trình sáp nhập 

STT Nội dung thực hiện chính 
Dự kiến         

thời gian 

1 Đại hội đồng cổ đông các bên thông qua phƣơng án T 

2 Công bố thông tin về việc sáp nhập theo quy định T+1 

3 Ký hợp đồng sáp nhập T+2 

4 
Xin cấp phép phát hành cổ phiếu HEM để hoán đổi cổ phiếu 

VIHEM và nhận đƣợc chấp thuận của UBCK NN 
T+30 

 Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu VIHEM T+40 

5 Phát hành cổ phần thực hiện giao dịch sáp nhập T+62 

6 Công bố thông tin và hoàn tất sáp nhập T+65 

7 
Đăng ký lƣu ký và đăng ký giao dịch bổ sung phần cổ phiếu 

HEM phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu của VIHEM 
T+75 

8 Điều chỉnh giấy đăng ký doanh nghiệp của công ty sau sáp nhập T+85 
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PHẦN 4. PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SAU SÁP NHẬP 

 

1. Tổng quan về Công ty sau sáp nhập 

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội 

- Tên giao dịch: HANOI ELECTROMECHANICAL MANUFACTURING JOINT 

STOCK COMPANY 

- Tên viết tắt : HEM.,JSC 

- Logo  :  

 

- Trụ sở chính : Km 12 đƣờng Cầu Diễn, Phƣờng Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

- Điện thoại : 024.37655510/024.37655511 ; Fax: 024.37655509 

- Website : www.hem.vn 

- Vốn điều lệ : 387.046.500.000 VNĐ 

- Phạm vi hoạt động kinh doanh: Công ty sau sáp nhập sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt 

động kinh doanh mà HEM đã đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp phép trƣớc đây. 

2. Dự kiến Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc – Ngƣời 

đại diện theo pháp luật 

Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc - 

ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty nhận sáp nhập (HEM) sẽ tiếp tục giữ nguyên 

chức danh và nhiệm vụ tại Công ty sau sáp nhập. 

3. Cơ cấu tổ chức hoạt động và quản lý 

 Cơ cấu tổ chức hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hem.vn/
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 Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty sau sáp nhập 

a. Đại hội đồng cổ đông: 

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có 

thẩm quyền cao nhất của Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ thông qua định hƣớng 

phát triển, quyết định và phƣơng án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tăng, giảm vốn 

điều lệ, phân chia lợi nhuận, cổ tức, quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty, 

bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, và quyết định tổ chức 

lại, giải thể công ty và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ 

Công ty. 

b. Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu 

ra gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Hội đồng quản trị sẽ bầu môt ngƣời trong 

số họ làm Chủ tịch. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên 

quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động của Ban 

Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của 

Hội đồng quản trị do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định. 

- Công ty con: 

  + HECO 

  + HITECH 

- Công ty liên kết: 

  + SAS-CTAMAD 

  + VIHEM 1 

  + VIHEM 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Công ty liên kết: 

- SAS-CTAMAD 

- P. Hành chính nhân sự 

- P. Tài chính kế toán 

- P. Kinh doanh 

- P. Kế hoạch 

- P. Thiết kế 

- P. Kỹ thuật 

- P. Quản lý chất lƣợng 

- Xƣởng Sản xuất 

- Xƣởng Dịch vụ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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c. Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều 

hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty 

nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên 

do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với nhiệm kỳ 05 năm. Các thành viên sẽ bầu 01 ngƣời 

trong số họ làm trƣởng ban. 

d. Ban Tổng Giám đốc: 

Ban Tổng giám đốc của Công ty gồm 01 Tổng Giám đốc và 05 Giám đốc chuyên môn 

do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là ngƣời chịu trách nhiệm chính trƣớc Hội đồng quản 

trị về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Giám đốc chuyên môn 

do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng Giám đốc. 

e. Khối điều hành 

 Phòng Hành chính – Nhân sự 

- Giữ vệ sinh môi trƣờng, bảo đảm an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe cho ngƣời lao 

động. 

- Tổ chức công tác bảo đảm an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty. 

- Quản lý hồ sơ nhân sự toàn Công ty, tiếp nhận - phân phối – lƣu trữ các tài liệu liên 

quan đến quy định của pháp luật theo quy định của Tổng Giám Đốc Công ty. 

- Phụ trách công tác tiền lƣơng, tuyển dụng, đào tạo, nâng lƣơng, nâng bậc Công ty. 

 Phòng Kế hoạch 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất của Công ty. 

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện sản xuất theo đúng kế hoạch 

- Cân đối đồng bộ vật tƣ, bán thành phẩm cho các đơn vị thực hiện kế hoạch. 

 Phòng Tài chính – Kế toán 

- Tổ chức triển khai công tác kế toán trong Công ty theo đúng luật kế toán, theo các 

chuẩn mực kế toán và các quy định của Bộ tài chính, của pháp luật hiện hành. 

- Xây dựng kế hoạch Tài chính hàng quý, hàng năm. Phân tích báo cáo tài chính, đƣa ra 

những dự báo tình hình tài chính trong tƣơng lai. 

- Thực hiện quản lý phòng Tài chính- Kế toán theo chức năng nhiệm vụ mà Công ty quy 

định. 

 Phòng Kỹ thuật  

- Công tác quản lý kỹ thuật của Công ty. Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa 

sản xuất. 

- Áp dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa, công nghệ thông tin, viễn thông và hệ 

thống quản lý sản xuất. 

- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phần chuyên môn kỹ thuật. 

- Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và bảo 

vệ môi trƣờng. 

 Phòng Thiết kế 

- Thiết kế, phát triển sản phẩm mới của Công ty. 
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- Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và ban hành hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn nghiệm thu sản phẩm của Công ty, thử nghiệm các sản phẩm mới. 

- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng  KHKT trong Công ty. 

- Chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất và khai triển chế tạo sản phẩm mới hợp với nhu 

cầu thị trƣờng và năng lực của Công ty. 

 Phòng Quản lý chất lƣợng 

- Quản lý công tác ISO. Tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lƣợng. 

- Đảm bảo việc tổ chức kiểm soát chất lƣợng vật tƣ, các sản phẩm đƣợc chế tạo tại Công 

ty đáp ứng đƣợc yêu cầu chất lƣợng do phòng Thiết kế, Kỹ thuật đƣa ra. 

 Phòng Kinh doanh 

- Nghiên cứu thị trƣờng, xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm và dịch vụ Công ty. 

- Tổ chức hệ thống tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ hậu mãi trên toàn quốc. 

- Cung cấp, bảo quản các vật tƣ đảm bảo chất lƣợng phục vụ sản xuất. 

 Các xƣởng sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ: 

- Tổ chức sản xuất theo kế hoạch, đảm bảo chất lƣợng và tiến độ theo yêu cầu. 

4. Nhân sự và ngƣời lao động: 

Toàn bộ ngƣời lao động của VIHEM vẫn tiếp tục làm việc tại HEM sau khi thực hiện 

sáp nhập. HEM sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ 

lao động từ VIHEM và có thể sắp xếp lại lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định 

của pháp luật. 

Tình hình nhân sự hiện tại của các bên (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm) 

5. Phƣơng án hoạt động kinh doanh của HEM sau sáp nhập 

a. Kế hoạch kinh doanh sau sáp nhập 

- Mục tiêu kinh doanh: 

+ Kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông; 

+ Tối ƣu hóa hiệu quả hoạt động của các công ty con, công ty liên kết; 

+ Nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thƣơng hiệu và vị thế của nhà sản xuất 

thiết bị điện hàng đầu Việt Nam. 

- Lĩnh vực hoạt động chính: 

+ Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện, các 

cấu kiện kim loại, máy thông dụng khác;  

+ Cung cấp dịch vụ: Gia công cơ khí, sửa chữa thiết bị điện, máy móc, thiết bị các 

loại; lắp đặt hệ thống điện, máy móc và thiết bị công nghiệp; 

+ Kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà các loại; 

+ Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. 

- Định hƣớng phát triển: 

+ Thƣơng hiệu: Nâng cao giá trị thƣơng hiệu các sản phẩm động cơ mang nhãn 

HEM và VIHEM; sản phẩm dịch vụ thƣơng hiệu HEM thông qua việc kế thừa và 
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phát huy giá trị truyền thống và cốt lõi của Công ty. Đẩy mạnh sự nhận diện 

thƣơng hiệu và thu hút sự yêu thích thƣơng hiệu sản phẩm trên thị trƣờng. 

+ Doanh thu: Tốc độ tăng doanh thu bình quân năm 25%. 

+ Lợi nhuận: Lợi nhuận trƣớc thuế tăng bình quân năm 11%. 

- Kế hoạch triển khai: 

+ Tổ chức lại việc sản xuất động cơ điện mang thƣơng hiệu HEM và VIHEM nhằm 

tối ƣu hóa việc sản xuất, phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị, quỹ đất sản 

xuất. 

+ Sắp xếp lại bộ máy, giảm chi phí sản xuất kinh doanh. 

+ Xây dựng mạng lƣới phân phối sản phẩm trên toàn quốc dựa trên cơ sở hệ thống 

đại lý của HEM và VIHEM trƣớc đây. Tập trung nghiên cứu mở rộng và thúc đẩy 

phát triển thị trƣờng Nam Trung Bộ đến Nam Bộ. Định hình phân khúc thị trƣờng 

cho từng thƣơng hiệu. Ban hành mới cơ chế chính sách bán hàng nhất quán, minh 

bạch. 

+ Đầu tƣ và đào tạo đội ngũ maketing, thị trƣờng để quảng bá thƣơng hiệu, tăng thị 

phần của HEM trong các năm tới. Hƣớng  tới xuất khẩu động cơ ra thị trƣờng khu 

vực và thế giới. 

+ Hợp tác sâu rộng với các đối tác nƣớc ngoài để nâng tầm thƣơng hiệu của HEM. 

+ Tập trung nguồn lực cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và tăng 

cƣờng đầu tƣ cho khoa học công nghệ. 

b. Các chỉ tiêu kinh doanh chính dự kiến trong 03 năm sau khi sáp nhập (số liệu 

hợp nhất) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 
Tăng trƣởng 

bình quân 

1. Vốn điều lệ 387,046 387,046 387,046 - 

2. Doanh thu thuần 650,000 795,000 1,020,000 25% 

3. Lợi nhuận trƣớc thuế 127.500 134.750 156.800 11% 

4. Lợi nhuận sau thuế 115.200 122.760 139.440 10% 

 



38 

PHẦN 5. PHƢƠNG ÁN BẢO VỆ QUYỀN LỢI, LỢI ÍCH CỦA CÁC TỔ CHỨC,  

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

1. Đối với cổ đông 

Phƣơng án sáp nhập VIHEM vào HEM đƣợc xây dựng trên cơ sở đảm bảo lợi ích cổ 

đông của cả hai bên. Phƣơng án chỉ đƣợc thực hiện khi Đại hội đồng cổ đông của 

VIHEM và HEM thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia 

dự họp tán thành. 

Bằng việc nhận hoán đổi cổ phần của HEM quy định tại hợp đồng sáp nhập, cổ đông sở 

hữu bất kỳ cổ phần nào của VIHEM bị ràng buộc bởi bất kỳ giao dịch bảo đảm nào cam 

đoan rằng cổ đông đó đã xin đƣợc mọi chấp thuận cần thiết của các bên có liên quan đối 

với giao dịch bảo đảm đó trƣớc khi hoán đổi để tham gia việc hoán đổi quy định tại hợp 

đồng sáp nhập và cam kết tuân thủ các điều kiện và điều khoản của giao dịch bảo đảm 

đó trong phạm vi các điều kiện và điều khoản đó có liên quan đến việc cổ đông đó tham 

gia việc hoán đổi và cả HEM và VIHEM đều sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 

khiếu nại, yêu cầu bồi thƣờng hay kiện tụng nào liên quan đến giao dịch bảo đảm đó 

phát sinh từ việc hoán đổi cổ phần theo hợp đồng sáp nhập. 

Những cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty có quyền yêu 

cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Việc mua lại đƣợc thực hiện theo quy định tại 

Điều 129, Điều 130 và Điều 131 Luật Doanh nghiệp, phù hợp với Điều lệ, quy định nội 

bộ của mỗi Bên.   

2. Đối với chủ nợ 

Trong vòng 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua Hợp đồng sáp nhập, 

mỗi Bên có trách nhiệm gửi Hợp đồng sáp nhập đến tất cả các chủ nợ (“Các Chủ Nợ”).   

HEM, VIHEM cần: 

(i) Gửi văn bản thông báo cho Các Chủ Nợ về việc sáp nhập VIHEM vào HEM (trong 

trƣờng hợp các thỏa thuận vay giữa HEM, VIHEM không yêu cầu việc sáp nhập phải 

xin ý kiến Các Chủ Nợ); và/hoặc 

(ii) Gửi thông báo và xin chấp thuận từ Các Chủ Nợ cho việc sáp nhập cũng nhƣ việc 

các Công ty bị sáp nhập chuyển giao nghĩa vụ thanh toán cho Công Ty nhận sáp nhập. 

Kể từ Ngày Sáp Nhập, Công ty nhận Sáp Nhập sẽ kế thừa nghĩa vụ và chịu trách nhiệm 

thanh toán đối với Các Chủ Nợ của Công ty bị sáp nhập đối với các khoản nợ đã đƣợc 

ghi nhận trên BCTC tại Ngày bàn giao. 

 Trong trƣờng hợp còn tồn tại các khoản nợ không đƣợc ghi nhận trên BCTC tại gày bàn 

giao, Thành viên HĐQT, Ngƣời đại diện theo pháp luật của mỗi Bên liên đới chịu trách 

nhiệm đối với việc kê khai không đúng, không đầy đủ tình trạng tài sản, công nợ của 

mỗi Bên. 

3. Đối với ngƣời lao động 

 Phƣơng án sử dụng lao động: Trình Đại hội đồng cổ đông của HEM và VIHEM thông 

qua phƣơng án tiếp tục sử dụng toàn bộ lao động tại HEM, VIHEM sau khi sáp nhập. 
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 Chính sách đối với ngƣời lao động: Toàn bộ ngƣời lao động của HEM và VIHEM vẫn 

tiếp tục làm việc tại HEM sau khi thực hiện sáp nhập. HEM sẽ kế thừa toàn bộ lao động, 

các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của VIHEM và có thể sắp xếp lại 

lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật. 

4. Đối với Khách hàng 

Các công ty tham gia sáp nhập cần tiến hành các công việc sau: 

(i) Gửi văn bản thông báo về việc sáp nhập cho các Khách hàng có hợp đồng còn hiệu 

lực với mỗi Bên (trong trƣờng hợp các hợp đồng giữa HEM, VIHEM không yêu cầu 

việc sáp nhập của các Công ty tham gia sáp nhập phải xin ý kiến Khách hàng); và/hoặc 

(ii) Gửi thông báo và xin chấp thuận từ các Khách hàng cho việc sáp nhập cũng nhƣ 

việc VIHEM chuyển giao quyền lợi, nghĩa vụ cho HEM (trong trƣờng hợp các hợp 

đồng VIHEM ký với khách hàng có điều khoản liên quan đến việc thông báo và phải 

đƣợc sự chấp thuận). 

Toàn bộ Khách hàng của VIHEM sẽ đƣợc chuyển giao cho HEM. HEM kế thừa về 

nguyên tắc tất cả các quyền và nghĩa vụ của VIHEM đối với Khách hàng. 

HEM và VIHEM cam kết cao nhất về đảm bảo mọi điều kiện giao dịch và quyền lợi, 

nghĩa vụ sẽ đƣợc thực hiện nhƣ đã giao kết với khách hàng trong và sau khi sáp nhập. 
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PHẦN 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA SÁP NHẬP 

 

- Các bên thỏa thuận giải quyết các quyền và nghĩa vụ giữa các bên có liên quan phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành. 

- Các bên phải đảm bảo không ảnh hƣởng đến quyền lợi của Khách hàng. 

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

của mỗi bên phải có trách nhiệm bảo mật thông tin để Công ty của mình đƣợc hoạt 

động ổn định trƣớc khi phƣơng án sáp nhập đƣợc cơ quan quản lý có thẩm quyền thông 

qua. 

- Trong quá trình tiến hành các thủ tục liên quan đến sáp nhập mỗi Bên phải đảm bảo cao 

nhất: 

+ Các hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ đƣợc diễn ra một cách bình thƣờng; 

+ Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. 

+ Giữ gìn hình ảnh, thƣơng hiệu và uy tín của các bên. 

+ Duy trì các cơ hội kinh doanh, quan hệ hợp tác với khách hàng, nhà cung cấp, với các 

tổ chức/cá nhân khác. 

+ Không làm ảnh hƣởng đến quyền lợi của Khách hàng 

+ Đảm bảo an toàn về tài sản, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của mỗi bên không làm 

phát sinh nghĩa vụ tài sản nào lớn hơn hoặc làm thay đổi tình trạng tài sản lớn so với 

thời điểm ký Hợp đồng sáp nhập. 

+ HEM, VIHEM cam kết không thực hiện điều chỉnh, phân chia, tách, gộp cổ phần hoặc 

tái phân loại cổ phần, công bố hoặc chia cổ tức, chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ chƣơng 

trình cấp quyền chọn mua cổ phần hoặc pha loãng giá trị sổ sách cổ phiếu đang lƣu 

hành dƣới bất kỳ hình thức nào, hoặc có các hành động khác gây bất lợi đáng kể hoặc 

ảnh hƣởng đến giao dịch sáp nhập. 

- Tại Ngày Sáp Nhập, các Bên phải đảm bảo trạng thái không còn tài sản, nợ nào khác 

ngoài số tài sản/nợ hai bên thống nhất tại Biên bản bàn giao. 

- Các bên cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật về số liệu các khoản nợ, 

tiền phải trả, nghĩa vụ tài chính và chi phí phát sinh tính đến Ngày Sáp Nhập, bất kể 

khoản nợ đó đã đƣợc phản ánh hoặc phản ánh chƣa đủ trên Bảng cân đối kế toán tại 

thời điểm hai Bên ký kết Biên bản bàn giao. Thành viên HĐQT, Ngƣời đại diện theo 

pháp luật của mỗi Bên liên đới chịu trách nhiệm trong trƣờng hợp kê khai không đúng, 

không đầy đủ tình trạng tài sản, công nợ của mỗi Bên trong Biên bản bàn giao. 

- Các Công ty tham gia sáp nhập cam kết hỗ trợ tối đa để đạt đƣợc những chấp thuận về 

việc sáp nhập của ĐHĐCĐ và UBCK; thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp từ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Công ty bị sáp nhập cam kết hỗ trợ các biện pháp hợp lý để Công ty nhận sáp nhập hoạt 

động ổn định. 

- Đối với các tài sản liên quan phải đăng ký theo luật, các bên có trách nhiệm thực hiện 

các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu những tài sản này sang Công ty nhận sáp 

nhập trong vòng 60 ngày kể từ Ngày Sáp nhập hoặc một thời hạn khác theo quy định 

pháp luật (nếu có). 

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo hợp đồng sáp nhập. 



41 

PHẦN 7. THẨM QUYỀN HĐQT CÔNG TY THAM GIA SÁP NHẬP 

 

Đại hội đồng cổ đông các Công ty tham gia sáp nhập thống nhất các nội dung ủy 

quyền cho HĐQT các Công ty tham gia sáp nhập nhƣ sau: 

- Ủy quyền cho HĐQT các Bên phối hợp hoàn thiện, ký kết Hợp đồng sáp nhập; hoàn 

thiện, bổ sung dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập, các văn bản khác liên quan đến 

việc sáp nhập trên cơ sở các nội dung đã nêu tại Phƣơng án này; chủ động điều chỉnh, 

thay đổi các nội dung của Phƣơng án này bao gồm nhƣng không hạn chế ở phƣơng án 

sáp nhập, phƣơng án phát hành cổ phiếu để hoán đổi và phƣơng án kinh doanh sau sáp 

nhập, đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thị trƣờng và yêu cầu của các cơ quan Nhà 

nƣớc có thẩm quyền; 

 

- Ủy quyền cho HĐQT các bên chủ động chủ trì việc thực hiện, tiến hành các thủ tục 

pháp lý trình UBCKNN; làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nƣớc có thẩm quyền, 

Khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tƣ vấn, ngƣời lao động…. nhằm 

thực hiện thành công tiến trình sáp nhập. 

 

- Ủy quyền cho HĐQT các bên quyết định phƣơng án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong 

quá trình hoán đổi cổ phiếu.  

 

- Giao và ủy quyền cho HĐQT các bên quyết định ngân sách, chi phí thực hiện sáp nhập 

và lựa chọn các tổ chức tƣ vấn cho tiến trình sáp nhập, bao gồm đơn vị kiểm toán, tƣ 

vấn pháp lý cho việc sáp nhập. 
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PHẦN 8. CÁC NỘI DUNG KHÁC 

 

1. Dự thảo Điều lệ Công ty sáp nhập 

 Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập đính kèm theo Phƣơng án này. Dự thảo Điều lệ 

Công ty sau sáp nhập  sẽ trở thành Điều lệ của HEM vào Ngày Sáp Nhập. 

 

2. Thuế và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nƣớc 

VIHEM có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, quyết toán thuế và đóng mã số 

thuế trƣớc Ngày Sáp Nhập. Nếu chƣa hoàn thành nghĩa vụ thuế, HEM sẽ chịu trách 

nhiệm và thực thi tất cả các khoản thuế, nghĩa vụ tài chính với Nhà nƣớc mà VIHEM 

phát sinh trƣớc Ngày Sáp Nhập. 

 

3. Chấm dứt/Hủy bỏ thỏa thuận sáp nhập 

Thỏa thuận sáp nhập sẽ chấm dứt khi: 

- Các Bên không nhận đƣợc chấp thuận sáp nhập của UBCKNN trong vòng 90 ngày làm 

việc kể từ ngày HEM nộp bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu hợp 

lệ lên UBCKNN (bao gồm cả thời gian chỉnh sửa hồ sơ và thực hiện theo các yêu cầu 

của UBCKNN) mà không có các lý do chậm trễ khách quan. 

 

- Theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Thỏa thuận sáp nhập chấm dứt trƣớc thời điểm chuyển đổi cổ phần trong các trƣờng hợp 

sau: 

- Theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên. 

 

- Một Bên vi phạm các nghĩa vụ và cam kết đã nêu trong hợp đồng sáp nhập và các thỏa 

thuận có liên quan. Trong trƣờng hợp này Bên vi phạm sẽ có trách nhiệm bồi thƣờng 

cho Bên bị vi phạm các tổn thất, phí tổn phát sinh theo luật định. 

 

Hà Nội, ngày..…tháng ….. năm 2018 

CÔNG TY CP CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN 

VIỆT NAM - HUNGARI 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP này (“Hợp Đồng”) được lập vào ngày …. tháng … năm 2018 

bởi và giữa các bên có tên dưới đây: 

 

(A) CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI 
Địa Chỉ Đăng Ký : Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, 

Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký 

Doanh Nghiệp Số 

: 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 

phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký 

thay đổi lần thứ 7, ngày 02 tháng 07 năm 2018. 

 

Người Đại Diện Theo Pháp 

Luật 

 

: Ông Bùi Quang Vinh   

Chức Vụ : Tổng Giám đốc Công ty  

 

(CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI trong Hợp Đồng này được gọi là 

“HEM” và là “Bên Nhận Sáp Nhập”). 

 

và 

 

(B)  CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARI 
Địa Chỉ Đăng Ký : Tổ 24, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký 

Doanh Nghiệp Số 

 

: 0100101925 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 

22/01/2007, đăng ký thay đổi lần 5, ngày 23 

tháng 11 năm  2017. 

Người Đại Diện 

 

:  Ông Bùi Quốc Bảo 

Chức Vụ : Tổng Giám đốc Công ty 

 

 (CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARI trong Hợp 

Đồng này được gọi là “VIHEM” và là “Bên Bị Sáp Nhập”). 

 

 

CƠ SỞ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

 
 

XÉT VÌ, ĐHĐCĐ (như được định nghĩa dưới đây) của HEM đã thông qua Nghị 

Quyết số……….……….   vào ngày ……….……….  , ĐHĐCĐ của VIHEM đã thông qua 

Nghị Quyết số .……………….  vào ngày ………………. . để (i) phê duyệt Giao Dịch Sáp 

Nhập (như được định nghĩa dưới đây) và các điều khoản và điều kiện chính của Hợp Đồng 

này và Phương Án Sáp Nhập (như được định nghĩa dưới đây) và (ii) uỷ quyền cho HĐQT 

(như được định nghĩa dưới đây) của các Bên tương ứng tiếp tục đàm phán và thông qua 

Hợp Đồng này, 

 

 DO VẬY, NAY các bên thỏa thuận như sau: 
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ĐIỀU 1.  ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG 

1.01 Định Nghĩa 

 

Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này (kể cả phần Cơ Sở Ký Kết Hợp Đồng trên 

đây), các thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau: 

  

“Bên Nhận Sáp Nhập” có nghĩa được quy định tại phần giới thiệu các bên của Hợp 

Đồng này và “Bên Bị Sáp Nhập” sẽ có nghĩa tương ứng. 

 

“Chấp Thuận Nội Bộ Các Bên Sáp Nhập” có nghĩa là bất kỳ chấp thuận nội bộ 

nào trong số các chấp thuận được liệt kê tại Phụ Lục IV. 

 

“Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng” có nghĩa là bất kỳ chấp thuận nào trong số 

các chấp thuận được liệt kê tại Phụ Lục III. 

  

“Cổ Đông VIHEM Hƣởng Quyền/ Cổ Đông Hƣởng Quyền” có nghĩa là các cổ 

đông của VIHEM có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông như 

được đăng ký với UBCKNN để thực hiện việc hoán đổi Cổ Phần.  Để tránh nhầm lẫn, Cổ 

Đông VIHEM Hưởng Quyền sẽ không bao gồm HEM với tư cách là người sở hữu các Cổ 

phần của VIHEM và VIHEM với tư cách là người sở hữu các Cổ Phần của chính mình 

thông qua việc mua lại (nếu có) các Cổ Phần đó. 

 

“Cổ Phần” có nghĩa là cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 Đồng của Bên Nhận 

Sáp Nhập và Bên Bị Sáp Nhập. 

 

“Phƣơng Án Sáp Nhập” có nghĩa là Phương Án Sáp Nhập đối với Giao Dịch Sáp 

Nhập được lập theo quy định pháp luật được thông qua theo các Chấp Thuận Nội Bộ Các 

Bên Sáp Nhập. 

 

“Điều Lệ” hoặc “Điều Lệ Công Ty Sáp Nhập” có nghĩa là Điều Lệ của Công Ty 

Sáp Nhập.  

 

“ĐHĐCĐ” có nghĩa là Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

 

“Đồng” hoặc “VNĐ” có nghĩa là đồng tiền hợp pháp của Việt Nam. 

 

“Giao Dịch Bảo Đảm” có nghĩa là bất kỳ giao dịch thế chấp, cầm cố, giao dịch tạo 

lập quyền đối với tài sản của bên thứ ba hoặc bất kỳ giao dịch nào hạn chế về quyền tương 

tự đối với tài sản. 

 

“Giao Dịch Sáp Nhập” có nghĩa được quy định tại Điều 2.01. 

 

“HĐQT” có nghĩa là Hội Đồng Quản Trị. 

 

“HNX” có nghĩa là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. 

 

“Hội Đồng Chuyển Giao” có nghĩa được quy định tại Điều 6.02(c). 

  

“Hợp Đồng” có nghĩa là hợp đồng sáp nhập này. 
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“Hợp Đồng Lao Động” có nghĩa được quy định tại Điều 6.03(a). 

 

“Luật Cạnh Tranh” có nghĩa là Luật Cạnh Tranh số 27/2004/QH11 do Quốc Hội 

thông qua ngày 3 tháng 12 năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). 

 

“Luật Doanh Nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc 

Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). 

 

“Ngày Ký Hợp Đồng” có nghĩa là ngày ký Hợp Đồng này và được ghi tại trang đầu 

tiên của Hợp Đồng này. 

 

“Ngày Sáp Nhập” có nghĩa được quy định tại Điều 2.02. 

 

“UBCKNN” có nghĩa là Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam. 

 

“Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên Sáp Nhập” có nghĩa là bất kỳ tài liệu nào 

được liệt kê Phụ Lục V. 

 

“Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể” có nghĩa là việc xảy ra bất kỳ sự kiện, sự việc, hành 

vi, điều kiện, văn bản hoặc thay đổi nào, theo quyết định của Các Bên Sáp Nhập, có thể 

ảnh hưởng bất lợi và đáng kể tới: 

 

(i) việc kinh doanh, tình hình (về tài chính hoặc về các vấn đề khác), hoạt động, 

khả năng thực hiện hợp đồng, tài sản hoặc triển vọng kinh doanh của mỗi bên 

tham gia Hợp Đồng này hoặc của bất kỳ công ty con hoặc công ty liên kết 

nào của bên đó;  

 

(ii) việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập; 

 

(iii) khả năng thực hiện các nghĩa vụ của các bên theo Hợp Đồng này; và 

 

(iv) hiệu lực và khả năng thi hành của Hợp Đồng này. 

 

“Thời Điểm Hoán Đổi” có nghĩa là ngày và thời điểm mà vào ngày và tại thời điểm 

đó, thông tin của mỗi Cổ Đông Hưởng Quyền quy định tại Điều 121.2 của Luật Doanh 

Nghiệp được ghi đúng và đủ trong sổ đăng ký cổ đông của Công Ty Sáp Nhập đang được 

lưu giữ tại TTLKCK. 

 

 “Thông Tƣ 162” có nghĩa là Thông Tư số 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban 

hành ngày ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công 

chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ 

phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu. 

 

“Tổ Chức/Cá Nhân” có nghĩa là các thể nhân, công ty, công ty hợp danh, tập đoàn, 

liên doanh, hiệp hội, doanh nghiệp hoặc bất kỳ tổ chức nào khác và bất kỳ cơ quan, cơ 

quan nhà nước, cơ quan chính quyền hoặc tòa án nào. 

 

“TTLKCK” có nghĩa là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. 

 

“Tỷ Lệ Hoán Đổi” có nghĩa được quy định tại Điều 2.04(b). 



 

4 

 

“Vốn Điều Lệ” có nghĩa là Vốn Điều Lệ của Công Ty Sáp Nhập. 

  

1.02 Nguyên Tắc Giải Thích Hợp Đồng 

 

(a) Các từ “của Hợp Đồng này”, “trong Hợp Đồng này”, và “theo Hợp Đồng 

này” và các từ ngữ có ý nghĩa tương tự khi sử dụng trong Hợp Đồng này sẽ dẫn chiếu đến 

toàn bộ Hợp Đồng này chứ không phải đến một điều khoản cụ thể nào của Hợp Đồng này. 

 

(b) Nghĩa của các từ được dùng ở dạng số ít cũng bao gồm ý nghĩa dùng ở dạng 

số nhiều và ngược lại. 

 

(c) Trừ trường hợp trái với văn cảnh, (i) dẫn chiếu đến các Điều, Phụ Lục là dẫn 

chiếu đến các Điều, Phụ Lục của Hợp Đồng này và (ii) dẫn chiếu đến Bên và Các Bên là 

dẫn chiếu đến Bên và Các Bên của Hợp Đồng này. 

 

(d) Các tiêu đề của điều, khoản chỉ nhằm mục đích tiện cho việc theo dõi Hợp 

Đồng và không ảnh hưởng đến việc giải thích các điều, khoản của Hợp Đồng này. 

 

(e) Các từ mang ý nghĩa “bao gồm” sẽ không được giải thích như là các thuật 

ngữ mang nghĩa hạn chế trong Hợp Đồng này, vì thế dẫn chiếu đến các vấn đề được “bao 

gồm” sẽ được xem như các minh họa không hạn chế và không tiêu biểu cho mọi trường 

hợp. 

 

(f) Dẫn chiếu đến bất kỳ văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận nào sẽ (i) bao gồm 

tất cả các phụ lục đính kèm văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận đó, (ii) bao gồm tất cả các 

văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận được phát hành hoặc ký để thay thế văn kiện, tài liệu, 

hoặc thỏa thuận đó, và (iii) có nghĩa là các văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận, hoặc các văn 

kiện thay thế hoặc các văn kiện tiền thân của văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận đó, cùng 

với các văn kiện sửa đổi, chỉnh lý, bổ sung tại từng thời điểm phù hợp với quy định của các 

văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó và có hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào. 

 

(g) Dẫn chiếu đến bất kỳ văn bản pháp luật, văn bản hành chính hoặc hướng dẫn 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được giải thích là dẫn chiếu đến các văn bản pháp 

luật, văn bản hành chính hoặc hướng dẫn đó cùng với việc ban hành mới, điều chỉnh, sửa 

đổi bổ sung, hoặc gia hạn tại từng thời điểm. 

 

(h) Dẫn chiếu đến bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào sẽ bao gồm dẫn chiếu đến cả 

bên kế thừa, bên nhận chuyển nhượng được phép và bên nhận chuyển giao được phép của 

Tổ Chức/Cá Nhân đó. 

 

(i)  Từ “công ty con” khi sử dụng trong Hợp Đồng này sẽ có nghĩa là một công 

ty thuộc một trong các trường hợp (i) Các Bên Sáp Nhập hoặc Các Bên Sáp Nhập và người 

có liên quan của Các Bên Sáp Nhập sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn cổ 

phần có quyền biểu quyết; (ii) Các Bên Sáp Nhập có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ 

nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc tổng giám 

đốc (giám đốc) của công ty đó; (iii) Các Bên Sáp Nhập có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ 

của công ty đó; hoặc (iv) Các Bên Sáp Nhập và người có liên quan của Các Bên Sáp Nhập 

trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của đại hội đồng cổ 

đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của công ty đó. 
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(k) Từ “công ty liên kết” khi sử dụng trong Hợp Đồng này sẽ có nghĩa là công ty 

liên kết được xác định trong báo cáo tài chính được kiểm toán của Các Bên Sáp Nhập gần 

nhất trước ngày ký Hợp Đồng này.  
 

ĐIỀU 2. SÁP NHẬP 

2.01 Sáp Nhập 

 

Phụ thuộc vào các quy định của Hợp Đồng này, vào Ngày Sáp Nhập, Bên Bị Sáp 

Nhập sẽ sáp nhập vào Bên Nhận Sáp Nhập tạo thành Công ty Sáp Nhập và Bên Bị Sáp 

Nhập chấm dứt tồn tại và hoạt động như là một công ty cổ phần theo quy định của pháp 

luật Việt Nam có liên quan (“Giao Dịch Sáp Nhập”).  Kể từ Ngày Sáp Nhập, Công Ty 

Nhận Sáp Nhập tiếp tục tồn tại với tư cách là người kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa 

vụ và lợi ích hợp pháp của Bên Bị Sáp Nhập.   

 

2.02 Ngày Sáp Nhập  

 

Giao Dịch Sáp Nhập sẽ có hiệu lực vào ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp có 

thẩm quyền tại Việt Nam cấp thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp cho 

Công Ty Nhận Sáp Nhập  (“Ngày Sáp Nhập”). 

 

2.03 Hệ Quả Của Sáp Nhập 

 

(a) Vào và kể từ Ngày Sáp Nhập, Giao Dịch Sáp Nhập sẽ có những hệ quả theo 

Điều 195 của Luật Doanh Nghiệp, theo đó: 

 

(i) Bên Bị Sáp Nhập sẽ chấm dứt tồn tại; 

 

(ii) Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ tiếp nhận mọi tài sản và hưởng mọi quyền 

và lợi ích hợp pháp của Bên Bị Sáp Nhập có hiệu lực ngay trước và 

vào Ngày Sáp Nhập và chịu trách nhiệm về các khoản nợ, trách nhiệm 

và nghĩa vụ hợp pháp của Bên Bị Sáp Nhập (kể cả nghĩa vụ theo các 

Hợp Đồng Lao Động) có hiệu lực ngay trước và vào Ngày Sáp Nhập. 

 

2.04 Phát Hành Và Hoán Đổi Cổ Phần Nhằm Thực Hiện Giao Dịch Sáp Nhập 

 

(a) Giao Dịch Sáp Nhập sẽ được thực hiện thông qua việc phát hành Cổ Phần 

mới của Công Ty Nhận Sáp Nhập và hoán đổi các Cổ Phần của Bên Bị Sáp Nhập theo các 

quy định dưới đây. 

 

(b) Tại Thời Điểm Hoán Đổi: 

 

Mỗi Cổ Phần của VIHEM do mỗi Cổ Đông VIHEM Hưởng Quyền (ngoại trừ HEM) sở 

hữu sẽ được hoán đổi thành 0,5 (“Tỷ Lệ Hoán Đổi”) Cổ Phần của HEM.  Tỷ Lệ Hoán Đổi 

có thể bị thay đổi phù hợp với quy định tại Điều 2.04(e); 

 

(c) Để hoán đổi mỗi Cổ Phần của VIHEM do các Cổ Đông Hưởng Quyền sở 

hữu theo quy định trên, tại Thời Điểm Hoán Đổi, HEM sẽ phát hành 1.904.650 Cổ Phần 

mới. Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi này sẽ được phân phối cho các Cổ 

Đông VIHEM Hưởng Quyền (trừ HEM và VIHEM) theo số lượng được xác định như sau: 
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(A) Với mỗi Cổ Phần của VIHEM mà một Cổ Đông VIHEM Hưởng 

Quyền (ngoại trừ HEM)  nắm giữ tại Thời Điểm Sáp Nhập, Cổ Đông 

VIHEM Hưởng Quyền đó sẽ nhận được một Cổ Phần của HEM nhân 

với Tỷ Lệ Hoán Đổi. 

(B) Tổng số Cổ Phần của HEM mà các Cổ Đông VIHEM Hưởng Quyền 

đó nhận được khi thực hiện việc hoán đổi sẽ bằng số Cổ Phần của 

VIHEM do Cổ Đông VIHEM Hưởng Quyền (ngoại trừ HEM) nắm 

giữ tại Thời Điểm Hoán Đổi nhân với Tỷ Lệ Hoán Đổi xác định theo 

nguyên tắc làm tròn xuống số nguyên gần nhất. 

 

Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu chưa phân phối hết do làm tròn Tỷ Lệ 

Hoán Đổi cho Cổ Đông VIHEM Hưởng Quyền (ngoại trừ HEM): 

 

 Số lượng Cổ Phần HEM mỗi Cổ Đông Hưởng Quyền được nhận sẽ được làm 

tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý theo 

quyết định của HĐQT của HEM, phù hợp với quy định của pháp luật.  

 

(d) Kể từ Thời Điểm Hoán Đổi: 

 

(i) Mọi Cổ Phần của VIHEM đã phát hành và đang lưu hành ngay trước 

Thời Điểm Hoán Đổi (kể cả các Cổ Phần của VIHEM do VIHEM sở 

hữu do mua lại hoặc do HEM sở hữu) và mọi cổ phiếu hay giấy chứng 

nhận sở hữu các Cổ Phần đó sẽ không còn lưu hành và tự động bị hủy 

và chấm dứt tồn tại; và 

 

(ii) HEM không phải phát hành bất kỳ Cổ Phần nào của mình hay thanh 

toán bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào khác cho bất kỳ Tổ Chức/Cá 

Nhân nào liên quan đến các Cổ Phần của VIHEM do VIHEM hoặc 

HEM sở hữu ngay trước Thời Điểm Phát Hành. 

 

(e) Các Bên thống nhất không điều chỉnh Tỷ Lệ Hoán Đổi ngoại trừ trường hợp 

sau đây: 

 

Nếu xảy ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể trong khoảng thời gian từ Ngày Ký 

Hợp Đồng đến Thời Điểm Hoán Đổi và nếu Các Bên vẫn muốn thực hiện 

Giao Dịch Sáp Nhập thì các bên của Hợp Đồng này sẽ đàm phán trên tinh 

thần thiện chí (có tính đến hậu quả của Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể) để xác 

định lại Tỷ Lệ Hoán Đổi.   

 

(f) Phụ thuộc vào Điều 2.04(g) dưới đây, kể từ Thời Điểm Hoán Đổi, mỗi Cổ 

Đông Hưởng Quyền sẽ trở thành cổ đông sở hữu số Cổ Phần của HEM mà Cổ Đông 

Hưởng Quyền đó nhận được khi hoán đổi như được xác định trong Điều 2.04 này và được 

hưởng mọi quyền, lợi ích và có đầy đủ các nghĩa vụ với tư cách là cổ đông của HEM tương 

ứng với số Cổ Phần đó. 

 

(g) Bất kỳ Cổ Phần nào của Bên Bị Sáp Nhập mà có bất kỳ quyền nào gắn liền 

với Cổ Phần đó bị hạn chế (kể cả hạn chế chuyển nhượng) theo bất kỳ điều kiện hoặc 

chương trình phát hành nào cũng sẽ được hoán đổi lấy Cổ Phần của Bên Nhận Sáp Nhập 

giống như các Cổ Phần khác do Cổ Đông Hưởng Quyền nắm giữ theo Điều 2.04 này.  Tuy 

nhiên, kể từ Thời Điểm Hoán Đổi, các hạn chế về quyền đó đối với từng Cổ Phần của Bên 
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Bị Sáp Nhập có liên quan vẫn tiếp tục được áp dụng không gián đoạn đối với Cổ Phần của 

Công Ty Nhận Sáp Nhập được phát hành để hoán đổi lấy Cổ Phần có liên quan của Bên Bị 

Sáp Nhập theo quy định tại Điều 2.04 này cho tới thời điểm các hạn chế về quyền đó chấm 

dứt theo các điều kiện và chương trình phát hành có liên quan. 

 

(h) Bất kỳ Cổ Phần nào của Bên Bị Sáp Nhập bị ràng buộc bởi bất kỳ Giao Dịch 

Bảo Đảm nào cũng sẽ được hoán đổi lấy Cổ Phần của Bên Nhận Sáp Nhập giống như các 

Cổ Phần khác theo Điều 2.04 này. Bằng việc nhận hoán đổi Cổ Phần của Công Ty Nhận 

Sáp Nhập quy định tại Điều 2.04 này, Cổ Đông Hưởng Quyền sở hữu bất kỳ Cổ Phần nào 

của Bên Bị Sáp Nhập bị ràng buộc bởi bất kỳ Giao Dịch Bảo Đảm nào như vậy cam đoan 

rằng Cổ Đông Hưởng Quyền đó đã xin được mọi chấp thuận cần thiết của các bên có liên 

quan đối với Giao Dịch Bảo Đảm đó trước Thời Điểm Hoán Đổi để tham gia việc hoán đổi 

quy định tại Điều 2.04 này và cam kết tuân thủ các điều kiện và điều khoản của Giao Dịch 

Bảo Đảm đó trong phạm vi các điều kiện và điều khoản đó có liên quan đến việc Cổ Đông 

Hưởng Quyền đó tham gia việc hoán đổi và cả Bên Nhận Sáp Nhập và Bên Bị Sáp Nhập 

đều sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu bồi thường hay kiện tụng 

nào liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm đó phát sinh từ việc hoán đổi Cổ Phần theo Điều 

2.04 này. 

 

(i) Không một Cổ Đông Hưởng Quyền nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu 

Bên Nhận Sáp Nhập hoán đổi một phần hoặc toàn bộ Cổ Phần của Bên Bị Sáp Nhập thuộc 

sở hữu của mình lấy tiền mặt, tài sản hoặc bất kỳ giá trị nào khác mà không phải là Cổ 

Phần của Công ty Nhận Sáp Nhập theo quy định tại Điều 2.04 này. 

 

(j) Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa danh sách Cổ Đông Hưởng Quyền được 

Bên Bị Sáp Nhập lập nhằm thực hiện việc hoán đổi theo Điều 2.04 này và bất kỳ tài liệu 

nào khác và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến danh sách đó thì Bên Nhận 

Sáp Nhập có quyền chỉ sử dụng danh sách đó để tiến hành việc hoán đổi và Bên Nhận Sáp 

Nhập sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay hậu quả nào phát sinh từ mâu thuẫn hoặc 

tranh chấp nói trên. 

 

(k) Việc tính toán số Cổ Phần phân phối cho từng Cổ Đông Hưởng Quyền theo 

quy định tại Điều 2.04 này sẽ do Bên Bị Sáp Nhập và Bên Nhận Sáp Nhập thực hiện và các 

Cổ Đông Hưởng Quyền đồng ý với mọi tính toán như vậy của Bên Bị Sáp Nhập và Bên 

Nhận Sáp Nhập. 

 

ĐIỀU 3.  CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM 
 

 

3.01 Cam Đoan Và Bảo Đảm 

(a) Các Bên tham gia Giao dịch Sáp Nhập cam đoan với Bên còn lại rằng bên đó 

(i) là một công ty cổ phần được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật 

Việt Nam có liên quan và các văn kiện công ty của mình, và (ii) có đầy đủ thẩm quyền và 

quyền hạn để ký kết và chuyển giao Hợp Đồng này và thực hiện các giao dịch được quy 

định trong Hợp Đồng này. 

 

(b) Các Bên tham gia Giao dịch Sáp Nhập cam đoan và bảo đảm với Bên còn lại 

rằng mỗi tuyên bố được đưa ra trong Phụ Lục I là trung thực, chính xác và không gây 

nhầm lẫn ở mọi khía cạnh.   
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3.02 Thời Điểm Đƣa Ra Cam Đoan Và Bảo Đảm 

 

Mỗi cam đoan và bảo đảm quy định trong Điều 3.01 và Phụ Lục I được đưa ra vào 

Ngày Ký Hợp Đồng, Thời Điểm Hoán Đổi và Ngày Sáp Nhập. 
 

ĐIỀU 4.  CAM KẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

4.01 Thực Hiện Hoạt Động Kinh Doanh Trƣớc Thời Điểm Hoán Đổi 

 

(a) Trừ trường hợp được cho phép rõ ràng theo Hợp Đồng này hoặc có chấp 

thuận trước bằng văn bản của các bên còn lại, trong khoảng thời gian từ Ngày Ký Hợp 

Đồng đến Thời Điểm Hoán Đổi, Các Bên Sáp Nhập phải: 

 

(i) thực hiện hoạt động kinh doanh bình thường; 

 

(ii) duy trì và giữ vững cơ cấu tổ chức hoạt động, các cơ hội kinh doanh, 

các mối quan hệ kinh doanh với khách hàng, nhà cung cấp, tư vấn, đại 

lý, phân phối và các Tổ Chức/Cá Nhân khác; 

 

(iii) tiếp tục sử dụng người lao động; 

 

(iv) giữ vững và đảm bảo hình ảnh, thương hiệu và uy tín; và 

 

(v) bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài sản 

 

mà bên đó đang có trước Ngày Ký Hợp Đồng. 

 

(b) Các Bên Sáp Nhập (và đảm bảo rằng các công ty con và công ty liên kết của 

mình cũng sẽ) tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ và pháp lý về hoạt động kinh 

doanh và các rủi ro của mình (và của các công ty con và công ty liên kết đó).  Nếu bất kỳ 

một Bên Sáp Nhập nào yêu cầu một Bên còn lại và/hoặc các công ty con hay công ty liên 

kết của Bên đó điều chỉnh bất kỳ chính sách và quy trình nào nêu trên về bất kỳ khía cạnh 

nào, Bên được yêu cầu sẽ (và bảo đảm các công ty con hay công ty liên kết đó sẽ) thực 

hiện việc điều chỉnh như vậy sau khi đã xem xét yêu cầu đó một cách cẩn trọng và hợp lý. 

 

4.02 Các Hành Vi Bị Cấm Đối Với Các Bên Sáp Nhập 

 

Trừ trường hợp được phép rõ ràng theo Hợp Đồng này hoặc có chấp thuận trước 

bằng văn bản của Bên còn lại, trong khoảng thời gian từ Ngày Ký Hợp Đồng đến Thời 

Điểm Hoán Đổi, Các Bên không được phép, và cũng không cho phép bất kỳ công ty con 

hay công ty liên kết nào của mình, thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong số các hoạt động 

sau: 

(a) hoạt động: 

(i) phát hành thêm hoặc mua lại cổ phần thuộc bất kỳ loại nào (kể cả Cổ 

Phần) của mình hoặc phát hành bất kỳ loại chứng khoán hoặc công cụ 

tài chính nào mà có thể chuyển đổi hoặc hoán đổi thành cổ phần hoặc 

bằng cách khác trao cho người sở hữu chứng khoán hoặc công cụ tài 

chính đó quyền mua hoặc nhận cổ phần của mình trừ trường hợp mua 

lại cổ phần do cổ đông của Các Bên Sáp Nhập biểu quyết phản đối 

việc Sáp Nhập;  
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(ii) điều chỉnh, tách, gộp, chuyển đổi hoặc phân loại lại bất kỳ loại cổ phần 

nào của mình; 

 

(iii) ban hành, chấm dứt hay thay đổi bất kỳ chương trình thưởng cổ phần 

thuộc bất kỳ loại nào (kể cả Cổ Phần) của mình hoặc bất kỳ chương 

trình phát hành cổ phần thuộc bất kỳ loại nào (kể cả Cổ Phần) của 

mình với giá ưu đãi, kể cả chương trình phát hành cổ phần ưu đãi cho 

người lao động; hoặc 

 

(iv) làm giảm giá trị sổ sách của mỗi Cổ Phần đang lưu hành của Các Bên 

Sáp Nhập theo bất kỳ cách thức nào khác; 

  

(b) chia cổ tức hoặc thực hiện bất kỳ phân chia lợi nhuận nào khác bằng tiền 

hoặc bằng các loại tài sản khác (kể cả Cổ Phần); 

 

(c) ban hành, chấm dứt hay thay đổi một cách bất hợp lý các nguyên tắc, chính 

sách, trình tự, thủ tục pháp lý, thông lệ hoặc phương án về quản trị điều hành, 

hoạt động kinh doanh (cho vay, đầu tư, bảo lãnh, quản trị nợ, tài sản và rủi ro 

và các chính sách về dịch vụ, chứng khoán hóa và hoạt động khác), kế toán, 

kiểm toán, tài chính hoặc thuế của Các Bên Sáp Nhập, ngoại trừ theo quy 

định của pháp luật Việt Nam có liên quan, văn bản hành chính, hướng dẫn 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Các Chuẩn Mực Kế Toán Việt 

Nam (VAS); 

 

(d) ký kết, gia hạn, sửa đổi, miễn trừ, hủy bỏ, cố ý vi phạm hoặc gây phương hại 

đến bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào của Các Bên Sáp Nhập ngoại trừ 

trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với thông lệ đang áp dụng 

và không có khả năng gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể; 

 

(e) bán, chuyển giao, cầm cố, thế chấp, cho thuê, thanh lý hoặc thực hiện các 

hình thức định đoạt khác đối với bất kỳ tài sản, bất động sản, cổ phần hoặc 

vốn góp nào ngoại trừ trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với 

thông lệ đang áp dụng và không có khả năng gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng 

Kể; 

 

(f) chuyển nhượng quyền sở hữu, nhượng quyền hoặc cấp phép sử dụng đối với 

bất kỳ đối tượng sở hữu trí tuệ nào của Các Bên Sáp Nhập ngoại trừ trong 

hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với thông lệ đang áp dụng và 

không có khả năng gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể; 

 

(g) gánh chịu bất kỳ khoản nợ hoặc trách nhiệm nào khác của bất kỳ Tổ Chức/Cá 

Nhân nào ngoại trừ trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với 

thông lệ đang áp dụng và không có khả năng gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng 

Kể; 

 

(h) cho vay, cấp vốn, góp vốn hoặc đầu tư vào bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân hoặc tài 

sản nào ngoại trừ trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với thông 

lệ đang áp dụng và không có khả năng gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể; 
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(i) thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc cấp tín dụng theo bất kỳ cách thức nào 

không nằm trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với thông lệ 

đang áp dụng; 

 

(j) ngoại trừ theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều khoản 

của các Hợp Đồng Lao Động và chương trình đang có hiệu lực: 

 

(i) tăng lương, thù lao hoặc lợi ích cho bất kỳ thành viên HĐQT, cán bộ 

hoặc người lao động nào;  

 

(ii) trả các khoản tiền hoặc tăng các khoản tiền phải trả cho bất kỳ người 

nào nêu trên mà không được quy định trong Hợp Đồng Lao Động hoặc 

chương trình đang có hiệu lực;  

 

(iii) ban hành, tham gia, sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ chương trình quyền 

chọn mua cổ phần, chương trình trả thù lao bằng cổ phần, tiền lương, 

lương hưu, phân chia lợi nhuận, ưu đãi, phúc lợi hoặc bất kỳ chương 

trình hoặc thỏa thuận nào về lợi ích của người lao động;  

 

(iv) đẩy nhanh việc thực hiện quyền, bãi bỏ trước hạn các hạn chế hoặc 

miễn trừ các hạn chế đang áp dụng trong các chương trình hoặc thỏa 

thuận nêu trên; hoặc  

 

(v) tuyển dụng, thăng chức hoặc chấm dứt Hợp Đồng Lao Động đối với 

các vị trí từ phó trưởng phòng trở lên tại trụ sở chính, các chi nhánh và 

địa điểm kinh doanh của Các Bên Sáp Nhập; 

 

(k) sử dụng các quỹ của Các Bên Sáp Nhập mà không có chấp thuận của Bên 

còn lại; 

 

(l) thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh mới nào; 

 

(m) sửa đổi, chấm dứt hoặc miễn trừ bất kỳ hợp đồng bảo mật nào; 

 

(n) bắt đầu hoặc giải quyết bất kỳ yêu cầu, khiếu nại hoặc thủ tục tố tụng nào 

ngoại trừ trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với thông lệ đang 

áp dụng (kể cả khởi kiện hoặc tham gia các vụ kiện yêu cầu khách hàng trả 

nợ hoặc giải quyết khiếu nại của khách hàng); 

 

(o) sửa đổi điều lệ hoặc bất kỳ văn kiện công ty nào khác của Các Bên Sáp Nhập 

và công ty con, công ty liên kết của Các Bên Sáp Nhập; 

 

(p) nộp hoặc sửa đổi hồ sơ khai thuế, thay đổi phương pháp tính thuế được lựa 

chọn, giải quyết hoặc thỏa thuận về bất kỳ nghĩa vụ thuế nào trừ trường hợp 

phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thuế có liên quan hoặc theo quy định 

của pháp luật Việt Nam; 

 

(q) đồng ý thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghị quyết nào của HĐQT của Các 

Bên Sáp Nhập nhằm mục đích thực hiện bất kỳ hoạt động bị cấm nào quy 

định tại Điều 4.02 này; và 
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(r) thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác ngoài hoạt động kinh doanh bình thường 

mà có khả năng gây thất thoát tài sản của Các Bên Sáp Nhập hoặc khiến Các 

Bên Sáp Nhập phải gánh chịu nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đáng kể hoặc có 

khả năng gây ra hoặc đe dọa gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể.  
 

ĐIỀU 5.  CÁC CAM KẾT KHÁC  

 

5.01 Cung Cấp Thông Tin 

 

(a) Trong khoảng thời gian từ Ngày Ký Hợp Đồng này đến trước Ngày Sáp 

Nhập, theo thông báo bằng văn bản của bất kỳ Bên nào, Bên còn lại phải đồng ý và tạo mọi 

điều kiện để cán bộ, nhân viên và tổ chức tư vấn (kể cả tư vấn pháp lý, kể toán, kiểm toán 

và tư vấn tài chính) có thể tiếp nhận mọi thông tin về hoạt động kinh doanh, tình hình tài 

chính, tài sản, sổ sách kế toán, số liệu thống kê và nhân sự của Các Bên Sáp Nhập và bất 

kỳ thông tin nào khác được yêu cầu có liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này trong 

giờ làm việc bình thường và Các Bên Sáp Nhập phải cung cấp cho những người đó bất kỳ 

nghị quyết, quyết định, tờ trình, báo cáo, hợp đồng, thỏa thuận, chứng từ, thư từ giao dịch 

và bất kỳ tài liệu nào khác chứa đựng các thông tin đó. 

 

(b) Ngay khi biết, một bên sẽ cung cấp cho các bên còn lại thông tin về bất kỳ sự 

kiện, tình huống hoặc vấn đề nào mà có khả năng gây ra một Thay Đổi Bất Lợi Đáng kể.  

 

(c) Ngay khi biết, một bên sẽ cung cấp cho các bên còn lại thông tin về bất kỳ sự 

kiện, tình huống hoặc vấn đề nào mà có khả năng khiến cho bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm 

nào mà bên đó đưa ra theo Hợp Đồng này trở nên thiếu trung thực, không chính xác hoặc 

gây nhầm lẫn. 

 

(d) Trong thời hạn 15 ngày Làm Việc kể từ Ngày Ký Hợp Đồng này, Các Bên 

Sáp Nhập sẽ cung cấp các Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên Sáp Nhập (ngoại trừ 

Phương Án Sáp Nhập). 

 

5.02 Bảo Mật 

(a) Mỗi bên công nhận rằng, liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập, bên đó đã nhận 

được từ Bên còn lại một số thông tin về hoạt động kinh doanh của Bên còn lại đó (bên 

cung cấp thông tin đó được gọi là “Bên Cung Cấp Thông Tin”, và bên nhận thông tin đó 

được gọi là “Bên Nhận Thông Tin”).  Tất cả thông tin do bên cung cấp thông tin, cán bộ, 

nhân viên, người đại diện hoặc nhà tư vấn chuyên môn (kể cả các tư vấn pháp lý, kế toán, 

kiểm toán và tư vấn tài chính) (“Người Đại Diện”) của bên cung cấp thông tin cung cấp, 

dù được cung cấp trước hay sau Ngày Ký Hợp Đồng bằng văn bản hay lời nói, và bất kể 

hình thức hoặc cách thức mà thông tin được cung cấp, sẽ được coi là “Thông Tin Mật”.  

Tuy nhiên, thông tin mật không bao gồm: 

 

(i) thông tin được công bố công khai, trừ trường hợp việc công bố đó là 

hậu quả của việc Bên Nhận Thông Tin hoặc người đại diện của Bên 

Nhận Thông Tin vi phạm Điều 5.02 này; 

 

(ii) thông tin đã được cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin trên cơ sở không 

bảo mật trước khi được Bên Cung Cấp Thông Tin hoặc người đại diện 

của Bên Cung Cấp Thông Tin cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin; 
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(iii) thông tin được cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin trên cơ sở không 

bảo mật bởi một Tổ Chức/Cá Nhân (không phải là Bên Cung Cấp 

Thông Tin hoặc người đại diện của Bên Cung Cấp Thông Tin) mà Tổ 

Chức/Cá Nhân đó không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật 

thông tin nào đối với Bên Cung Cấp Thông Tin;  

 

(iv) Hợp Đồng này hay Phương Án Sáp Nhập; hoặc 

 

(v) thông tin hoặc tài liệu được Bên Nhận Thông Tin hoặc người đại diện 

của Bên Nhận Thông Tin soạn thảo hoặc phát triển mà không sử dụng 

một cách đáng kể bất kỳ Thông Tin Mật nào.   

 

(b) Trừ khi được Bên Cung Cấp Thông Tin chấp thuận khác bằng văn bản hoặc 

pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào có quy 

định hoặc yêu cầu khác, Bên Nhận Thông Tin cam kết: 

 

(i) không công bố hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào cho bất kỳ Tổ 

Chức/Cá Nhân nào ngoại trừ người đại diện của Bên Nhận Thông Tin 

là người đang tham gia trực tiếp và chủ động vào Giao Dịch Sáp Nhập 

hoặc theo cách khác cần phải biết Thông Tin Mật nhằm mục đích đánh 

giá, thực hiện, hoàn tất hoặc giám sát Giao Dịch Sáp Nhập với điều 

kiện là những người đó phải được thông báo về nghĩa vụ bảo mật theo 

quy định tại  Điều 5.02 này và phải chịu ràng buộc bởi nghĩa vụ đó; và 

 

(ii) không sử dụng Thông Tin Mật vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài 

việc đánh giá, thực hiện, hoàn tất hoặc giám sát Giao Dịch Sáp Nhập. 

 

(c) Mỗi bên công nhận rằng mình sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào của 

bên đó hoặc người đại diện của bên đó đối với các nghĩa vụ quy định tại Điều 5.02 này. 

 

 (d) Mỗi bên sẽ (và đảm bảo rằng các công ty con và công ty liên kết của mình 

sẽ) không công bố thông tin, đưa ra thông cáo báo chí hoặc tuyên bố công khai dưới hình 

thức khác về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập và Hợp Đồng này nếu 

không có chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia (mà bên kia không được từ chối đưa 

ra chấp thuận một cách bất hợp lý), ngoại trừ các công bố thông tin phải được thực hiện 

theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan sau khi tham vấn ý kiến của bên kia về 

việc công bố thông tin đó. 

 

5.03 Bồi Thƣờng Thiệt Hại 

 

 Trong trường hợp bất kỳ bên nào đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào không 

chính xác, thiếu trung thực hoặc gây nhầm lẫn hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ, thỏa thuận 

hoặc cam kết nào được quy định trong Hợp Đồng này, bên đó phải bồi thường cho các bên 

còn lại bất kỳ và toàn bộ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc trách nhiệm mà các bên còn lại 

phải gánh chịu vào bất kỳ thời điểm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ cam đoan 

hoặc bảo đảm nào không chính xác, thiếu trung thực hoặc gây nhầm lẫn đó hoặc vi phạm 

đó. 
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5.04 Chi Phí, Phí Tổn 

 

 Mỗi bên sẽ tự chịu các chi phí và phí tổn phát sinh cho bên đó liên quan đến Hợp 

Đồng này và Giao Dịch Sáp Nhập, cho dù các giao dịch trong Hợp Đồng này có được hoàn 

thành hay không, ngoại trừ: 

 

(i) Công ty Nhận Sáp Nhập sẽ chịu trách nhiệm kế thừa các khoản phải thanh 

toán liên quan đến chi phí tư vấn của Bên Bị Sáp Nhập sau khi Công ty Bị 

Sáp Nhập chấm dứt tồn tại; và  

 

(ii) trong trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo quy định tại Điều 8.01(ii) 

hoặc 8.01(iii), bên vi phạm phải trả tất cả các khoản chi phí và phí tổn liên 

quan đến Hợp Đồng này và Giao Dịch Sáp Nhập, kể cả các phí và chi phí nêu 

tại đoạn (i) trên. 

 

5.05 Tuân Thủ Pháp Luật 

 

Các bên cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam có liên quan khi thực hiện Giao Dịch 

Sáp Nhập và các quy định của Hợp Đồng này. 
 

 

ĐIỀU 6.  QUY TRÌNH SÁP NHẬP; CHUYỂN GIAO TÀI SẢN; 

PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC 

 

6.01 Quy Trình Sáp Nhập 

 

(a) Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc cơ quan đăng ký doanh 

nghiệp hoặc UBCKNN hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác, Giao 

Dịch Sáp Nhập sẽ được thực hiện theo quy trình quy định tại Phụ Lục II.  Các bên hiểu 

rằng các khung thời gian và các bước trong quy trình Sáp Nhập có thể thay đổi để phù hợp 

với tình hình thực tế.  Do vậy, các bên đồng ý sẽ thỏa thuận về việc thay đổi quy trình Sáp 

Nhập nếu bắt buộc trên tinh thần thiện chí và theo nguyên tắc đảm bảo việc hoàn tất Giao 

Dịch Sáp Nhập sẽ diễn ra vào thời điểm sớm nhất có thể. 

 

(b) Mỗi bên sẽ thực hiện các công việc mà bên đó phải thực hiện theo quy định 

tại Phụ Lục II và các quy định khác của Hợp Đồng này và bất kỳ hành động và thủ tục nào 

khác cần thiết hoặc bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan nhằm 

hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất có thể.   

 

(c) Mỗi bên cam kết tuân thủ hoặc thực hiện nhanh chóng bất kỳ cam kết hoặc 

điều kiện nào thuộc trách nhiệm của bên đó được đưa ra trong các Chấp Thuận Pháp Lý 

Quan Trọng hoặc phải thực hiện theo các Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng nhằm hoàn tất 

Giao Dịch Sáp Nhập. 

 

(d) Không bên nào được thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích hoặc có 

thể dẫn đến việc gây ảnh hưởng bất lợi hoặc làm chậm trễ đáng kể khả năng các bên xin 

được các chấp thuận cần thiết cho Giao Dịch Sáp Nhập (kể cả các Chấp Thuận Pháp Lý 

Quan Trọng) hoặc thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của mình theo Hợp Đồng 

này, bao gồm cả việc hoàn tất các điều kiện Sáp Nhập quy định tại Điều 7. 
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(e) Trừ trường hợp có quy định khác trong Phụ Lục II, các bên chịu trách nhiệm 

hoàn thiện các tài liệu và hồ sơ Sáp Nhập theo quy định của pháp luật và đồng ý rằng HEM 

sẽ là đầu mối nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền mà các thủ tục đó là cần thiết hoặc bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam 

có liên quan và/hoặc yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (kể cả UBCKNN) 

và/hoặc các Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng nhằm thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập. Bên 

Bị Sáp Nhập bằng Hợp Đồng này ủy quyền không hủy ngang cho HEM thực hiện các công 

việc quy định tại câu trên và cam kết hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với HEM và sẽ cung cấp 

các hỗ trợ cần thiết nếu được HEM yêu cầu sao cho HEM có thể thực hiện các công việc 

đó một cách hiệu quả và nhanh chóng. 

 

(f) Không trái với quy định tại Điều 6.01(e) trên đây, mỗi bên chịu trách nhiệm 

chuẩn bị tài liệu, nộp hồ sơ và xin các chấp thuận nội bộ và/hoặc Chấp Thuận Pháp Lý 

Quan Trọng thuộc trách nhiệm riêng của mình phải thực hiện các công việc đó một cách 

cẩn trọng, thích hợp và trước khi tiến hành bất kỳ công việc nào như vậy phải trao đổi với 

bên kia và xem xét các ý kiến hợp lý của bên kia.  

 

6.02 Chuyển Giao 

(a) Vào Ngày Sáp Nhập, Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ nhận chuyển giao và kế 

thừa nguyên trạng mọi tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, các khoản nợ, nghĩa vụ và trách 

nhiệm pháp lý của Bên Bị Sáp Nhập tính theo giá trị sổ sách và các báo cáo quản lý, tài 

chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập xác nhận. 

 

(b) Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ tiếp nhận và thực thi quyền sở hữu đối với tên, 

nhãn hiệu, hình ảnh, và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Bên Bị Sáp Nhập kể từ Ngày Sáp 

Nhập.  

 

(c) Nhằm bảo đảm việc chuyển giao quy định tại Điều 6.02 này, các bên sẽ 

thành lập hội đồng chuyển giao (“Hội Đồng Chuyển Giao”) ngay khi có thể.  Hội Đồng 

Chuyển Giao có trách nhiệm kiểm kê, xác định tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, các 

khoản nợ, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Bên Bị Sáp Nhập là đối tượng của việc 

chuyển giao quy định tại Điều 6.02 này và các tài liệu liên quan đến thành lập và hoạt động 

của Bên Bị Sáp Nhập.  Quyền hạn và nhiệm vụ, nhân sự và cơ chế hoạt động của Hội 

Đồng Chuyển Giao sẽ theo thỏa thuận của các bên.  

 

(d) Đối với các tài sản của Bên Bị Sáp Nhập phải đăng ký quyền sở hữu hoặc 

quyền sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, hoặc tài sản đó là cổ 

phiếu, Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký Công 

Ty Nhận Sáp Nhập với tư cách là chủ sở hữu hoặc người có quyền sử dụng (tùy từng 

trường hợp áp dụng) đối với các tài sản đó. Bên Bị Sáp Nhập bằng Hợp Đồng này ủy 

quyền cho Công Ty Nhận Sáp Nhập thay mặt cho Bên Bị Sáp Nhập ký tất cả các văn bản 

và thực hiện tất cả các hành động cần thiết hoặc bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật Việt Nam và/hoặc quy định của tổ chức phát hành 

(trong trường hợp tài sản chuyển giao là cổ phiếu) có liên quan nhằm thực hiện thủ tục thay 

đổi đăng ký sở hữu hoặc sử dụng tài sản đó. 

 

(e) Vào Ngày Sáp Nhập, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, văn bản, chứng từ, sổ sách liên 

quan đến thành lập và hoạt động của Bên Bị Sáp Nhập từ khi thành lập đến Ngày Sáp 

Nhập mà vẫn phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật phải được chuyển giao cho 

Công Ty Nhận Sáp Nhập. 
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(f) Kể từ Ngày Sáp Nhập, Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ kế thừa tất cả quyền và 

nghĩa vụ của Bên Bị Sáp Nhập theo các hợp đồng hợp pháp còn hiệu lực được ký giữa Bên 

Bị Sáp Nhập và bên thứ ba trước Ngày Sáp Nhập, và sẽ bị ràng buộc bởi các hợp đồng đó. 

 

(g) Kể từ Ngày Sáp Nhập, tất cả các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ của Bên 

Bị Sáp Nhập có hiệu lực ngay trước Ngày Sáp Nhập sẽ trở thành các khoản nợ, trách 

nhiệm và nghĩa vụ của Công Ty Nhận Sáp Nhập và các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền 

khác đối với các khoản nợ, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đó có thể thi hành các khoản nợ, 

trách nhiệm và nghĩa vụ đó chống lại Công Ty Nhận Sáp Nhập theo các điều khoản của 

các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ đó. 

 

(h) Kể từ Ngày Sáp Nhập, Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ tiếp tục thực hiện các thủ 

tục tố tụng và vụ kiện bởi hoặc chống lại Bên Bị Sáp Nhập. 

 

(i) Nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào được cho là cần thiết và thỏa đáng để 

thực hiện các quy định của Hợp Đồng này và để cho Công Ty Nhận Sáp Nhập tiếp nhận 

các tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Bên Bị Sáp Nhập, Bên Bị Sáp Nhập sẽ thực hiện 

tất cả các hành động hợp pháp và cần thiết đó.  Tuy nhiên, để tránh hiểu nhầm, các bên 

thống nhất rằng tất cả các tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Bên Bị Sáp Nhập sẽ được 

chuyển sang cho Công Ty Nhận Sáp Nhập, cùng với tất cả các khoản nợ, trách nhiệm và 

nghĩa vụ của Bên Bị Sáp Nhập kể từ Ngày Sáp Nhập mà không phụ thuộc vào việc Bên Bị 

Sáp Nhập có tiến hành các công việc quy định tại điều này hoặc các hành động khác mà 

Bên Bị Sáp Nhập phải thực hiện theo các quy định khác của Hợp Đồng này hay theo quy 

định của pháp luật Việt Nam có liên quan hay không. 

 

6.03 Phƣơng Án Sử Dụng Lao Động 

 

(a) Trừ trường hợp quy định tại đoạn (c) dưới đây, kể từ Ngày Sáp Nhập, Công 

Ty Nhận Sáp Nhập kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ của Bên Bị Sáp Nhập theo các 

hợp đồng lao động còn hiệu lực được ký giữa Bên Bị Sáp Nhập và người lao động của Bên 

Bị Sáp Nhập trước Ngày Sáp Nhập (“Hợp Đồng Lao Động”).  Đối với người lao động 

không muốn làm việc tại Công Ty Nhận Sáp Nhập, Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ chấm dứt 

Hợp Đồng Lao Động với họ theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan. 

 

(b) Trừ trường hợp quy định tại đoạn (c) dưới đây, kể từ Ngày Sáp Nhập, tất cả 

các nghĩa vụ, trách nhiệm, lương, tiền thưởng, lợi ích khác (nếu có) của người lao động của 

Bên Bị Sáp Nhập vẫn được áp dụng theo quy định tại các Hợp Đồng Lao Động. 

 

(c) Phụ thuộc vào các hạn chế quy định tại Hợp Đồng này, các thành viên  

HĐQT, thành viên ban kiểm soát và thành viên ban điều hành của Bên Bị Sáp Nhập sẽ tiếp 

tục điều hành hoạt động của Bên Bị Sáp Nhập cho đến trước Ngày Sáp Nhập.  Tuy nhiên, 

các thành viên HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành của Bên Bị Sáp Nhập sẽ tự miễn 

nhiệm kể từ Ngày Sáp Nhập. 

 

(d) Các bên sẽ cùng tiến hành các thủ tục cần thiết để giải quyết các vấn đề lao 

động theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, sao cho Giao Dịch Sáp Nhập  

không gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến người lao động của Bên Bị Sáp Nhập. 
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6.04 Sáp Nhập Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Và Hệ Thống Truyền Dữ Liệu; Hệ 

Thống Kiểm Tra, Kiểm Soát Và Kiểm Toán Nội Bộ 

 

Các bên sẽ thực hiện các cam kết về việc Sáp Nhập hệ thống thông tin quản lý và hệ 

thống truyền dữ liệu, hệ thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ. 
 

 

ĐIỀU 7.  ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP 

 

7.01 Điều Kiện Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Mỗi Bên 

  

Nghĩa vụ tương ứng của mỗi bên thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng 

này phụ thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện tiên quyết sau đây vào hoặc trước Thời Điểm 

Hoán Đổi: 

 

(a) Hợp Đồng này đã được các bên có liên quan ký kết và chuyển giao hợp lệ và 

đã có đầy đủ hiệu lực theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. 

 

(b) Các Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng có nội dung và hình thức đáp ứng yêu 

cầu của Các Bên, đã đạt được và có đầy đủ giá trị và hiệu lực. 

 

(c) Các Bên đã nhận được các Chấp Thuận Nội Bộ Các Bên Sáp Nhập, có nội 

dung và hình thức đáp ứng yêu cầu của các bên và các Chấp Thuận Nội Bộ Các Bên Sáp 

Nhập vẫn còn đầy đủ hiệu lực. 

 

(d) Các cam đoan và bảo đảm của Các Bên nêu tại Điều 3.01 và Phụ Lục I là 

đúng, chính xác và không gây nhầm lẫn vào Ngày Ký Hợp Đồng và vào Thời Điểm Hoán 

Đổi như thể là được đưa ra vào mỗi ngày đó (trừ trường hợp các cam đoan và bảo đảm 

được đưa ra vào một ngày cụ thể chỉ cần đúng, chính xác và không gây nhầm lẫn vào ngày 

đó). 

 

(e) Các Bên đã thực hiện và tuân thủ đúng tất cả các cam kết, nghĩa vụ và thỏa 

thuận mà Các Bên phải thực hiện theo Hợp Đồng này vào hoặc trước Thời Điểm Hoán 

Đổi. 

 

(f) Không có bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào mà các bên được biết khiến cho 

bất kỳ bên nào có ý kiến hợp lý rằng Giao Dịch Sáp Nhập có thể không tuân thủ bất kỳ quy 

định nào của pháp luật Việt Nam có liên quan. 

 

(g) Không có bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào xảy ra hoặc đe dọa xảy ra bởi, 

cũng như không có bất kỳ lệnh, phán quyết hay quyết định nào của, bất kỳ Tổ Chức/Cá 

Nhân nào nhằm ngăn cản hoặc cấm việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập hoặc Hợp Đồng 

này, hoặc cho rằng việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập hoặc Hợp Đồng này là bất hợp 

pháp, hoặc đòi bồi thường thiệt hại từ bất kỳ bên nào tham gia Hợp Đồng này do việc thực 

hiện Giao Dịch Sáp Nhập hoặc Hợp Đồng này. 

 

(h) Kết quả của việc thẩm định tài chính và pháp lý đối với Các Bên (kể cả việc 

thẩm định dựa trên thông tin trong các Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên) nhằm mục 

đích của Giao Dịch Sáp Nhập là đáp ứng yêu cầu chung của Các Bên. 
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7.02 Nghĩa Vụ Thực Hiện 

 

 Mỗi Bên Sáp Nhập sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các điều kiện tiên quyết quy 

định tại Điều 7 này sẽ được hoàn tất đáp ứng yêu cầu của cả các bên và sẽ thông báo kịp 

thời cho các bên còn lại về tình hình thực hiện các điều kiện tiên quyết đó. 

 

7.03 Miễn Trừ 

 

 Các bên công nhận và đồng ý rằng một điều kiện tiên quyết quy định tại Điều 7 này 

sẽ chỉ có thể được miễn trừ bằng văn bản được cả các bên ký hợp lệ. 

 

 

ĐIỀU 8.  CHẤM DỨT 

 

8.01 Chấm Dứt 

 

 Không giới hạn bất kỳ các quyền nào khác được trao theo quy định của pháp luật có 

liên quan hoặc theo Hợp Đồng này, Hợp Đồng này có thể bị chấm dứt vào bất kỳ thời điểm 

nào trước Ngày Sáp Nhập: 

 

(i)   theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên; hoặc  

 

(ii)  Bên Nhận Sáp Nhập không nhận được chấp thuận phát hành cổ phiếu để 

hoán đổi cổ phiếu của Bên Bị Sáp Nhập của UBCKNN trong vòng 90 ngày 

làm việc kể từ ngày Bên Nhận Sáp Nhập nộp bộ hồ sơ hợp lệ lên UBCKNN 

(bao gồm cả thời gian chỉnh sửa hồ sơ và thực hiện theo các yêu cầu của 

UBCKNN) mà không có các lý do chậm trễ khách quan; 

 

(iii) theo yêu cầu bằng văn bản của bất kỳ Bên Sáp Nhập (với điều kiện là Bên 

Sáp Nhập đó không vi phạm bất kỳ cam đoan, bảo đảm, nghĩa vụ hoặc cam 

kết nào của mình theo Hợp Đồng này) (“Bên Yêu Cầu”) nếu trong thời gian 

từ Ngày Ký Hợp Đồng đến Ngày Sáp Nhập, một Bên Sáp Nhập vi phạm bất 

kỳ cam đoan, bảo đảm, nghĩa vụ hoặc cam kết nào của mình theo Hợp Đồng 

này dẫn đến các điều kiện tiên quyết quy định tại Điều 7.01 không được hoàn 

tất đáp ứng yêu cầu của Bên đó (“Bên Vi Phạm”) và: 

 

(A) Bên Vi Phạm đã không khắc phục hậu quả đó trong vòng ba mươi (30) 

Ngày Làm Việc sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Bên 

Yêu Cầu; hoặc 

 

(B) hậu quả đó về bản chất hoặc về mặt thời gian là không thể khắc phục 

được;  

 

(iv) theo yêu cầu bằng văn bản của một bên nếu trong thời hạn 180 ngày kể từ 

Ngày Ký Hợp Đồng, bất kỳ điều kiện tiên quyết nào quy định tại các Điều 

7.01(b), (f) hoặc (g) không được hoàn tất đáp ứng yêu cầu của bên đó trừ khi 

việc không hoàn tất điều kiện tiên quyết đó là do bên yêu cầu chấm dứt vi 

phạm bất kỳ cam đoan, bảo đảm, nghĩa vụ hoặc cam kết nào của mình theo 

Hợp Đồng này. 
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8.02 Hệ Quả Của Chấm Dứt 

 

 Nếu Hợp Đồng này bị chấm dứt bởi một bên theo quy định tại Điều 8.01, thì các 

bên sẽ không còn bất kỳ trách nhiệm nào theo Hợp Đồng này hoặc liên quan đến các giao 

dịch quy định tại Hợp Đồng này, ngoại trừ rằng các quy định tại các Điều 1.02 (Nguyên 

Tắc Giải Thích Hợp Đồng), 5.02 (Bảo Mật), 5.03 (Bồi Thường Thiệt Hại), 5.04 (Chi Phí; 

Phí Tổn), 8.02 (Hệ Quả Của Chấm Dứt), 9.01 (Thông Báo), 9.07 (Toàn Bộ Thỏa Thuận), 

9.08 (Luật Áp Dụng; Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp), 9.09 (Yêu Cầu Thực Hiện Nghĩa 

Vụ) và 9.11 (Bản Gốc) sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực, và không bên nào được giải trừ hoặc 

miễn trừ bất kỳ trách nhiệm hoặc thiệt hại nào phát sinh do vi phạm của bên đó đối với các 

điều khoản của Hợp Đồng này. 

 

 

ĐIỀU 9.  CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

 

9.01 Thông Báo 

 

(a) Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Hợp Đồng này, tất cả các thông báo 

và thông tin khác được gửi theo Hợp Đồng này phải lập thành văn bản và được gửi bằng (i) 

đường bưu điện, (ii) giao trực tiếp hoặc (iii) fax (và bản gốc được gửi bằng đường bưu điện 

trong vòng hai (2) Ngày Làm Việc sau đó) theo địa chỉ được ghi cụ thể dưới đây: 

 

Công Ty Cổ Phần Chế tạo điện cơ Hà Nội  

Địa chỉ : Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, 

Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

Điện thoại : 024.37655510/024.37655511 

Fax : 024.37655509 

Người nhận : Bà Nguyễn Thị Thanh Yến 

 

Công Ty Cổ Phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari 

Địa chỉ : Tổ 24, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, 

Thành phố Hà Nội  

Điện thoại : 024.38823256 

Fax : 024.38823291 

Người nhận : Ông Bùi Quốc Bảo 

 

hoặc theo địa chỉ khác do bên đó chỉ định bằng cách gửi văn bản thông báo cho bên kia.   

 

(b) Mọi thông báo và thông tin sẽ có hiệu lực ngay khi được nhận (i) từ bưu 

điện, (ii) giao trực tiếp hoặc (iii) bằng fax, bởi người nhận tại địa chỉ hoặc số fax nêu tại 

đoạn (a) trên đây. 

 

(c) Mỗi bên có thể thông báo cho bên kia bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ, số điện 

thoại hoặc số fax của mình tại từng thời điểm. 
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9.02 Chuyển Nhƣợng; Quyền Của Bên Thứ Ba 

 

(a) Hợp Đồng này có hiệu lực bắt buộc đối với các bên kế thừa và bên nhận 

chuyển nhượng được phép tương ứng của các bên trong Hợp Đồng này và các bên kế thừa 

và bên nhận chuyển nhượng được phép đó được hưởng các lợi ích theo Hợp Đồng này. 

 

(b) Không bên nào được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc 

nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng này nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của các 

bên còn lại. 

 

 (c) Không một Tổ Chức/Cá Nhân nào ngoài các bên tham gia Hợp Đồng này có 

bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Hợp Đồng này. 

 

9.03 Không Từ Bỏ Quyền; Các Biện Pháp Khắc Phục Kết Hợp 

 

(a) Việc bất kỳ bên nào không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền nào 

theo Hợp Đồng này sẽ không được xem là sự từ bỏ các quyền đó. Việc thực hiện đơn lẻ 

hoặc một phần bất kỳ quyền nào theo Hợp Đồng này sẽ không cản trở việc thực hiện các 

quyền khác theo Hợp Đồng này. 

 

(b) Các quyền và biện pháp khắc phục được quy định rõ trong Hợp Đồng này  có 

thể được thực hiện cùng lúc hoặc tại các thời điểm khác nhau và theo mức độ thường 

xuyên xét thấy phù hợp tùy theo quyết định của bên có quyền, và không loại trừ bất kỳ 

quyền và biện pháp khắc phục nào theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

9.04 Phụ Lục; Sửa Đổi  

 

(a) Phụ lục đính kèm của Hợp Đồng này được các bên lập tại từng thời điểm sẽ 

là phần không tách rời của Hợp Đồng này. 

 

(b) Hợp Đồng này và bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này chỉ được sửa đổi 

nếu lập thành văn bản được ký và phê duyệt hợp lệ bởi cả các bên tham gia Hợp Đồng này. 

 

9.05 Hiệu Lực Từng Phần 

 

 Tất cả các điều khoản và từng phần của các điều khoản của Hợp Đồng này sẽ có 

hiệu lực riêng và độc lập với các điều khoản khác.  Nếu có bất kỳ điều khoản nào vô hiệu, 

bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp 

và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng 

dưới bất kỳ hình thức nào.  Các bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác để thỏa thuận lại 

điều khoản vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành đó. 

 

9.06 Hiệu Lực Của Cam Đoan Và Cam Kết 

 

 Không một cam đoan, bảo đảm, nghĩa vụ và cam kết nào quy định tại Hợp Đồng 

này và bất kỳ văn kiện nào được chuyển giao theo Hợp Đồng này có hiệu lực sau Ngày 

Sáp Nhập, ngoại trừ các nghĩa vụ và cam kết sẽ được thực hiện một phần hoặc toàn bộ sau 

Ngày Sáp Nhập theo nội dung của nghĩa vụ và cam kết đó. 
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9.07 Toàn Bộ Thỏa Thuận 

 

 Hợp Đồng này (kể cả các tài liệu và văn kiện được đề cập đến trong Hợp Đồng này) 

tạo thành toàn bộ thỏa thuận và thay thế tất cả các thỏa thuận và ghi nhớ trước đây, cho dù 

bằng văn bản hay lời nói, giữa các bên tham gia Hợp Đồng này đối với các vấn đề thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Hợp Đồng này. 

 

9.08 Luật Áp Dụng; Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp 

 

(a) Hợp Đồng này và các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này được giải thích 

và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.   

 

(b) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được giải 

quyết tại các tòa án có thẩm quyền của Việt Nam. 

 

9.09 Yêu Cầu Thực Hiện Nghĩa Vụ 

 

 Các bên đồng ý rằng thiệt hại có thể xảy ra trong trường hợp một điều khoản của 

Hợp Đồng này không được thực hiện theo nội dung của điều khoản đó. Do đó các bên 

đồng ý rằng mỗi bên sẽ được quyền yêu cầu các bên còn lại thực hiện nghĩa vụ cụ thể đối 

với các điều khoản của Hợp Đồng này, ngoài các quyền và biện pháp khắc phục khác mà 

bên đó có quyền theo pháp luật Việt Nam có liên quan và Hợp Đồng này. 

   

9.10 Bảo Đảm Bổ Sung 

 

 Từng bên tham gia Hợp Đồng này đồng ý thực hiện các hành động và ký kết các 

văn kiện có thể cần thiết một cách hợp lý để làm cho mọi dự định của Hợp Đồng có đầy đủ 

hiệu lực. 

 

9.11 Bản Gốc 

 

Hợp Đồng này được ký kết thành 10 (mười) bản có hiệu lực pháp lý ngang nhau.  

Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ giữ 10 (mười) bản cho chính mình và/hoặc nộp cho cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền (nếu bắt buộc).  

  

9.12 Ngày Hiệu Lực 

 

 Hợp Đồng này có hiệu lực thi hành kể từ Ngày Ký Hợp Đồng. 
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ĐỂ GHI NHẬN CÁC THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG NÀY, đại diện có 

thẩm quyền của các bên đã cùng nhau ký kết Hợp Đồng vào ngày nêu tại trang đầu tiên của 

Hợp Đồng này. 
 

  

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI, 

với tư cách là Bên Nhận Sáp Nhập 

 

 

 

 

 

Chữ ký:  _________________________ 

Họ tên:  

Chức vụ:   

 
 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT 

NAM – HUNGARI, với tư cách là Bên Bị Sáp Nhập 

 

 

 

 

 

Chữ ký:  _________________________ 

Họ tên:   

Chức vụ:   
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PHỤ LỤC I.  

CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM CỦA CÁC BÊN THAM GIA SÁP NHẬP 

 

Tƣ Cách Pháp Nhân 

 

1. Các Bên (i) là doanh nghiệp được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp 

luật Việt Nam và các văn kiện công ty của mình, (ii) có đầy đủ quyền hạn và thẩm 

quyền để sở hữu tài sản và bất động sản của mình (kể cả cổ phần và vốn góp trong 

các công ty con và công ty liên kết của Các Bên), và (iii) được phép thực hiện các 

hoạt động kinh doanh mà hiện tại Các Bên đang thực hiện theo các văn kiện công ty 

của mình. 

 

2. Mỗi công ty con hoặc công ty liên kết của Các Bên (i) là một công ty được thành 

lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam hoặc luật áp dụng khác 

và các văn kiện công ty của mình, (ii) có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để sở 

hữu tài sản và bất động sản của mình, và (iii) được phép thực hiện các hoạt động 

kinh doanh mà hiện tại công ty đó đang thực hiện theo các văn kiện công ty của 

mình. 

 

Thẩm Quyền 

 

3. Các Bên có đầy đủ thẩm quyền và quyền hạn để ký kết và chuyển giao Hợp Đồng 

này và thực hiện các giao dịch được quy định trong Hợp Đồng này.  Việc ký kết và 

chuyển giao Hợp Đồng này và thực hiện các giao dịch được quy định trong Hợp 

Đồng này đã được thông qua hợp lệ bởi ĐHĐCĐ của Các Bên và đã được phê 

duyệt hợp lệ bởi tất cả các hành động và thủ tục nội bộ công ty cần thiết theo quy 

định của các văn kiện công ty của Các Bên và pháp luật Việt Nam có liên quan. Các 

Bên không phải xin bất kỳ chấp thuận nội bộ nào khác ngoài các Chấp Thuận Nội 

Bộ Các Bên nhằm ký kết và thực hiện Hợp Đồng này và các giao dịch được quy 

định trong Hợp Đồng này. 

 

Hiệu Lực 

 

4. Hợp Đồng này khi được ký kết và chuyển giao hợp lệ sẽ tạo thành các nghĩa vụ hợp 

pháp, có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có khả năng thi hành đối với Các Bên theo 

các điều khoản của Hợp Đồng này, trừ trường hợp việc thi hành các điều khoản đó 

có thể bị hạn chế bởi các quy định của pháp luật về phá sản hoặc về các vấn đề 

tương tự được quy định trong pháp luật Việt Nam liên quan tới hoặc ảnh hưởng đến 

việc thi hành các quyền của chủ nợ nói chung. 

 

Không Vi Phạm 

 

5. Việc Các Bên ký kết và chuyển giao Hợp Đồng này hoặc thực hiện các giao dịch 

được quy định trong Hợp Đồng này sẽ không vi phạm, trái với, mâu thuẫn hoặc có 

khả năng dẫn đến vi phạm (i) bất kỳ điều khoản nào của các văn kiện công ty của 

Các Bên hoặc của công ty con hoặc công ty liên kết của Các Bên, (ii) pháp luật Việt 

Nam hoặc luật áp dụng khác, văn bản hành chính hoặc hướng dẫn của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, hoặc lệnh hay phán quyết áp dụng đối với Các Bên hoặc đối 

với công ty con hoặc công ty liên kết của Các Bên, hoặc (iii) bất kỳ hợp đồng hay 

thỏa thuận nào mà Các Bên hoặc công ty con hoặc công ty liên kết của Các Bên là 
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một bên, kể cả bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào ràng buộc tài sản của Các Bên 

hoặc công ty con hoặc công ty liên kết của Các Bên. 

 

Công Ty Con, Đầu Tƣ Và Mạng Lƣới Hoạt Động 

 

6. Ngoại trừ được tiết lộ trong các Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên, Các Bên 

không có bất kỳ công ty con hoặc công ty liên kết nào được thành lập tại Việt Nam 

hoặc tại bất kỳ quốc gia/vùng lãnh thổ nào khác. 

 

7. Các Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên liệt kê một cách trung thực và chính xác 

danh sách tất cả chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của Các 

Bên. Các Bên đã xin được mọi chấp thuận hoặc miễn trừ cần thiết của cơ quan có 

thẩm quyền để duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả chi nhánh, văn phòng đại 

diện và địa điểm kinh doanh.  

 

Chấp Thuận 

 

8. Ngoại trừ các Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng và việc công bố thông tin theo quy 

định của pháp luật về chứng khoán và quy chế công bố thông tin của HNX, việc 

Các Bên ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đồng này và Phương Án Sáp Nhập 

sẽ không yêu cầu Các Bên phải đạt được bất kỳ chấp thuận, từ bỏ, cho phép hoặc 

phê quyệt nào, hoặc nộp bất kỳ hồ sơ hoặc gửi thông báo cho bất kỳ cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền nào hoặc HNX.  

 

Vốn Cổ Phần; Cổ Đông Hƣởng Quyền 

 

9. Vốn điều lệ hiện thời của Các Bên và số lượng Cổ Phần đang lưu hành của Các Bên 

được nêu dưới đây.  

 

(i) Công Ty Cổ Phần Chế tạo điện cơ Hà Nội 

   

Vốn Điều Lệ 

 

: 368.000.000.000 VNĐ (ba trăm sáu mươi tám tỷ đồng) 

 

Mệnh Giá Cổ Phần 

 

: 10.000 VNĐ/cổ phần 

Số Lượng Cổ Phần 

Đang Lưu Hành 

: 36.644.370 (Ba mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi bốn 

nghìn, ba trăm bảy mươi) cổ phần 

 

Các Loại Chứng 

Khoán Khác Đã 

Phát Hành 

 

: Không có 

(ii) Công Ty Cổ Phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari 

  

Vốn Điều Lệ 

 

: 110.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười tỷ đồng) 

 

Mệnh Giá Cổ Phần 

 

: 10.000 VNĐ/cổ phần 

Số Lượng Cổ Phần 

Đang Lưu Hành 

: 11.000.000 (mười một triệu) cổ phần 
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Các Loại Chứng 

Khoán Khác Đã Phát 

Hành 

 

: Không có 

10. Tất cả Cổ Phần đã phát hành và đang lưu hành của Các Bên đã được phát hành hợp 

lệ và thanh toán đầy đủ. 

 

11. Trước và vào Thời Điểm Hoán Đổi, Các Bên chưa phát hành bất kỳ cổ phần ưu đãi 

nào (bao gồm cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu 

đãi khác), và không có bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào nắm giữ bất kỳ cổ phần ưu đãi 

nào (bao gồm cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu 

đãi khác) của Các Bên. 

 

12. Trước và vào Thời Điểm Hoán Đổi, Các Bên chưa phát hành bất kỳ chứng khoán 

nào mà chứng khoán đó trao cho người sở hữu nó quyền chuyển đổi hoặc hoán đổi 

chứng khoán đó thành Cổ Phần hoặc bất kỳ loại cổ phần nào khác của Các Bên. 

 

13. Trước và vào Thời Điểm Hoán Đổi, Các Bên chưa phát hành bất kỳ chứng khoán 

nào khác Cổ Phần mà chứng khoán đó trao cho người sở hữu nó quyền biểu quyết 

như là cổ đông của Các Bên. 

 

14. Các Bên không có và không bị ràng buộc bởi bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận về 

phát hành cổ phần, quyền chọn, chứng quyền, quyền hoặc cam kết có tính chất như 

là bán hoặc phát hành cổ phần, hoặc thanh toán dựa trên cổ phần thuộc bất kỳ loại 

nào của Các Bên. 

 

15. Các Bên không có và không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ mua lại cổ phần hoặc 

chứng khoán vốn hoặc bất kỳ chứng khoán nào thể hiện quyền mua hoặc nhận cổ 

phần hoặc chứng khoán vốn của Bên Sáp Nhập còn lại hoặc công ty con hoặc công 

ty liên kết của Bên Sáp Nhập còn lại.   

 

16. Danh sách Cổ Đông Hưởng Quyền là danh sách các cổ đông của VIHEM tại ngày 

chốt danh sách cổ đông như được đăng ký với UBCKNN để thực hiện việc hoán đổi 

Cổ Phần.  Để tránh nhầm lẫn, Cổ Đông VIHEM Hưởng Quyền sẽ không bao gồm 

HEM với tư cách là người sở hữu các Cổ phần của VIHEM. 

 

17. Bên Bị Sáp Nhập không sở hữu bất kỳ Cổ Phần nào của chính mình. 

 

Thông Tin Xác Thực Và Đầy Đủ 

 

18. Thông tin trong các Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên là trung thực, chính xác, 

đầy đủ và không gây nhầm lẫn cho tới ngày đưa ra thông tin đó và vẫn luôn trung 

thực, chính xác, đầy đủ và không gây nhầm lẫn. 

 

19. Mọi thông tin được gửi bởi hoặc nhân danh Bên Bị Sáp Nhập cho Công Ty Nhận 

Sáp Nhập liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập hoặc Hợp Đồng này (ngoại trừ các 

Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên) là trung thực, chính xác, đầy đủ và không gây 

nhầm lẫn cho tới ngày đưa ra thông tin đó và vẫn luôn trung thực, chính xác, đầy đủ 

và không gây nhầm lẫn. 
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Quyền Sở Hữu Tài Sản 

 

20. Các Bên có quyền sở hữu hợp pháp đối với tất cả các tài sản, bất động sản, cổ phần 

và vốn góp như được cung cấp theo các Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên. 

 

 

Giấy Phép 

 

21. Mọi giấy phép cần thiết cho phép Các Bên sở hữu hoặc cho thuê tài sản trọng yếu 

của mình và cho phép Các Bên tiến hành các hoạt động kinh doanh chính mà hiện 

nay đang được tiến hành đã được cấp/ban hành phù hợp với pháp luật có liên quan, 

có đầy đủ giá trị và hiệu lực, đã và đang được Các Bên tuân thủ xét trên mọi khía 

cạnh trọng yếu. Trong phạm vi hiểu biết của Các Bên, không có bất kỳ hoạt động 

điều tra, xác minh hoặc thủ tục pháp lý nào đang được tiến hành hoặc dự kiến sẽ 

được tiến hành mà một cách hợp lý có thể dẫn đến việc đình chỉ, hủy bỏ, thay đổi 

hoặc thu hồi bất kỳ giấy phép nào, và chưa có bất kỳ vi phạm nào xảy ra đối với bất 

kỳ giấy phép nào và, trong phạm vi hiểu biết của Các Bên, không có bất kỳ giấy 

phép nào có thể bị đình chỉ, bị hủy bỏ, bị từ chối, bị thay đổi hoặc bị thu hồi trừ việc 

thu hồi vì Giao Dịch Sáp Nhập. Vì mục đích của Hợp Đồng này, “giấy phép” có 

nghĩa là mọi giấy phép, chấp thuận, phê chuẩn, xác nhận, đăng ký, chứng nhận, cho 

phép hoặc miễn trừ.    

 

Tố Tụng 

 

22. Ngoại trừ như được tiết lộ trong các Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên, không có 

bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục trọng tài hoặc hành chính, điều tra hoặc xét xử nào đang 

diễn ra, chưa được giải quyết hoặc (theo hiểu biết tốt nhất và sự tin tưởng tối đa của 

Các Bên) có khả năng xảy ra đối với Các Bên, bất kỳ công ty con hoặc công ty liên 

kết nào của Các Bên, tại bất kỳ tòa án, cơ quan xét xử hoặc cơ quan có thẩm quyền 

nào có khả năng gây ra một Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể. 

 

Nghĩa Vụ Thuế 

 

23. Ngoại trừ như được tiết lộ trong các Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên, không có 

bất kỳ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ thuế nào đang diễn ra, chưa được giải 

quyết, hoặc (theo hiểu biết tốt nhất và sự tin tưởng tối đa của Các Bên) có khả năng 

xảy ra đối với Các Bên, bất kỳ công ty con hoặc công ty liên kết nào của Các Bên 

hoặc tài sản hoặc doanh thu của Các Bên, bất kỳ công ty con hoặc công ty liên kết 

nào của Các Bên, bởi bất kỳ cơ quan thuế có thẩm quyền nào có khả năng gây ra 

một Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể. 

 

Nghĩa Vụ Theo Hợp Đồng 

 

24. Ngoại trừ như được tiết lộ trong các Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên, Các Bên 

không phải là một bên của bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận quan trọng nào mà việc 

tuân thủ hợp đồng hoặc thỏa thuận đó có khả năng gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng 

Kể. 

 

25. Các Bên đã và đang tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận và hợp 
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đồng của Các Bên và không có bất kỳ sự kiện vi phạm hoặc vi phạm (cho dù được 

định nghĩa như thế nào) đã xảy ra và đang tiếp diễn theo các thỏa thuận và hợp 

đồng đó. 

 

Nợ 

 

26. Ngoại trừ như được tiết lộ trong các Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên, Các Bên 

không có bất kỳ khoản nợ nào. 

 

Giao Dịch Bảo Đảm 

 

27. Ngoại trừ như được tiết lộ trong các Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên, không có 

bất kỳ Giao Dịch Bảo Đảm nào đối với bất kỳ tài sản hoặc vốn góp nào của Các 

Bên. 

 

Báo Cáo Tài Chính 

 

28. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của Các Bên 

cùng với các công ty con và công ty liên kết của Các Bên (i) được lập phù hợp với 

pháp luật Việt Nam có liên quan, chính sách kế toán của Các Bên và Các Chuẩn 

Mực Kế Toán Việt Nam (VAS), và (ii) trình bày trung thực về tình hình tài chính 

của Các Bên và các công ty con và công ty liên kết của Các Bên và kết quả hoạt 

động và những thay đổi về tình hình tài chính của Các Bên và các công ty con và 

công ty liên kết của Các Bên, vào các ngày và cho các giai đoạn mà Các Báo Cáo 

Tài Chính được lập. 

 

Tuân Thủ Luật 

 

29. Các Bên đã và đang tuân thủ tất cả pháp luật Việt Nam, văn bản hành chính và 

hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực ràng buộc Các Bên và 

liên quan đến hoạt động của Các Bên. 

 

Không Giải Thể 

 

30. Các Bên và các công ty con, công ty liên kết của Các Bên chưa thực hiện bất kỳ thủ 

tục nội bộ hoặc thủ tục chính quyền nào cũng như chưa từng có bất kỳ hành động 

hoặc thủ tục pháp lý nào được thực hiện hoặc (theo nhận thức và niềm tin tối đa của 

Các Bên) đe dọa Các Bên và các công ty con, công ty liên kết của Các Bên liên 

quan tới tình trạng mất khả năng thanh toán, kiểm soát đặc biệt, việc chấm dứt hoạt 

động, giải thể, quản lý hoặc tổ chức lại Các Bên và các công ty con, công ty liên kết 

của Các Bên (cho dù trên cơ sở tự nguyện, theo thỏa thuận hoặc dưới hình thức 

khác) hoặc liên quan tới việc chỉ định một người quản lý tài sản, người điều hành, 

người quản lý hành chính, người bảo quản, người trông coi, người quản lý, hoặc 

viên chức tương tự quản lý Các Bên và các công ty con, công ty liên kết của Các 

Bên hoặc bất kỳ hoặc toàn bộ tài sản hoặc doanh thu của Các Bên và các công ty 

con, công ty liên kết của Các Bên. 

 

Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể 

 

31. Chưa có bất kỳ Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể nào xảy ra và đang tiếp diễn. 



 

27 

PHỤ LỤC II. QUY TRÌNH SÁP NHẬP
1
 

 

I. Xây Dựng Phƣơng Án Sáp Nhập Và Cung Cấp Thông Tin
2
 

 

1. Các bên phối hợp chuẩn bị Phương Án Sáp Nhập. 

 

2. Các Bên (cùng các tư vấn của mình) thực hiện việc thẩm định để xác định Tỷ Lệ 

Hoán Đổi. Việc thẩm định sẽ được thực hiện cho đến ngày ngay trước Ngày Sáp 

Nhập và sẽ dựa trên các thông tin do Các Bên cung cấp. 

 

II. Phê Duyệt Của ĐHĐCĐ, HĐQT; Ký Kết Hợp Đồng Sáp Nhập và Công Bố 

Thông Tin 

 

3. ĐHĐCĐ của HEM thông qua nghị quyết số …/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày …/10/2018 

để (i) phê duyệt Giao Dịch Sáp Nhập, các điều khoản và điều kiện chính của Hợp 

Đồng này và Phương Án Sáp Nhập và các nội dung khác và (ii) uỷ quyền cho 

HĐQT của Các Bên tiếp tục đàm phán và thông qua Hợp Đồng này. 

 

4. ĐHĐCĐ của VIHEM thông qua nghị quyết số …./NQ-ĐHĐCĐ vào ngày 

…/10/2018 để (i) phê duyệt Giao Dịch Sáp Nhập, các điều khoản và điều kiện chính 

của Hợp Đồng này và Phương Án Sáp Nhập và các nội dung khác và (ii) uỷ quyền 

cho HĐQT của Các Bên tiếp tục đàm phán và thông qua Hợp Đồng này. 

 

5. Ký kết Hợp Đồng Sáp Nhập sau khi có phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT của các 

bên. 

 

III. Cam Kết Tuân Thủ Quy Định của Luật Cạnh Tranh Về Giao Dịch Sáp Nhập 

 

6. HĐQT các bên cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh trong trường hợp 

Giao Dịch Sáp Nhập không thuộc trường hợp tập trung kinh tế bị cấm hoặc không 

phải thông báo theo quy định của pháp luật cạnh tranh.  

 

IV. Thông Báo Cho Chủ Nợ Và Ngƣời Lao Động Và Xin Chấp Thuận Của Các 

Bên Thứ Ba 

 

7. Các Bên gửi Hợp Đồng đến các chủ nợ tương ứng của mình và thông báo cho người 

lao động tương ứng của mình biết về Giao Dịch Sáp Nhập trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày Hợp Đồng có phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT của Các Bên. 

 

8. Trong trường hợp Các Bên phải xin chấp thuận trước đối với Giao Dịch Sáp Nhập 

và/hoặc bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập từ bất kỳ Tổ 

Chức/Cá Nhân nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bên nào có quyền đối với 

tài sản của Các Bên) theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, theo hợp 

đồng hoặc thỏa thuận giữa Các Bên và Tổ Chức/Cá Nhân đó hoặc theo cách khác, 

Các Bên phải xin chấp thuận của Tổ Chức/Cá Nhân đó trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày ký kết Hợp Đồng. 

                                                 
1
 Phụ lục sẽ được điều chỉnh theo thực tế thực hiện cũng như  nhu cầu của Các Bên.  

2
 Có thể được điều chỉnh theo kế hoạch của Các Bên Tham Gia Sáp Nhập. 
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9. Bên Bị Sáp Nhập sẽ thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế có thẩm quyền để giải 

quyết và quyết toán nghĩa vụ thuế phải trả của Bên Bị Sáp Nhập trong thời hạn 45 

(bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nghị quyết về việc Sáp Nhập của Các Bên được 

thông qua; hoặc một thời hạn khác theo thỏa thuận của các bên.    

 

V. Xin Chấp Thuận Phát Hành Cổ Phiếu Để Hoán Đổi 
 

10. Ngay sau Ngày Ký Hợp Đồng, Các Bên (và các tư vấn của mình) sẽ phối hợp chuẩn bị hồ 

sơ theo quy định tại Điều 28 của Thông Tư 162 và bất kỳ tài liệu hoặc văn bản nào khác 

theo yêu cầu của UBCKNN liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu 

để hoán đổi. 

 

11. Nếu có yêu cầu về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc bất kỳ tài liệu nào (kể cả Phương Án 

Sáp Nhập và Hợp Đồng này) từ UBCKNN và/hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan, các 

bên sẽ nhanh chóng phối hợp để tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hoặc cung cấp tài liệu theo 

yêu cầu đó.  Nếu có yêu cầu giải trình về hồ sơ, HEM sẽ đại diện Các Bên và yêu cầu Bên 

Bị Sáp Nhập hợp tác để giải trình theo yêu cầu đó.  

 

12. UBCKNN ban hành giấy chứng nhận đăng ký phát hành để hoán đổi cổ phiếu. 

 

13. Các Bên sẽ công bố thông báo phát hành cổ phiếu hoán đổi trong thời hạn 07 (bảy) ngày 

làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành để hoán đổi 

cổ phiếu. 

 

VI. Phát Hành Cổ Phần Để Hoán Đổi 

 

14. VIHEM sẽ nộp hồ sơ để xin hủy đăng ký giao dịch Cổ Phần tại HNX phù hợp với 

Phương án sáp nhập và quy định của Pháp luật. 

 

15. HNX, TTLKCK chấp thuận hủy đăng ký giao dịch, đăng ký chứng khoán của 

VIHEM. 

 

16. Bên Bị Sáp Nhập sẽ chốt danh sách Cổ Đông Hưởng Quyền theo quy định.  Để 

tránh nhầm lẫn, danh sách Cổ Đông Hưởng Quyền phải có các thông tin về các Cổ 

Đông Hưởng Quyền quy định tại Điều 121.2 của Luật Doanh Nghiệp và phải gồm 

cả các cổ đông của Bên Bị Sáp Nhập chưa tiến hành lưu ký Cổ Phần tại các thành 

viên lưu ký của TTLKCK.  

 

17. Tiến hành các thủ tục để hoán đổi Cổ Phần của Bên Bị Sáp Nhập thành Cổ Phần của 

Công Ty Nhận Sáp Nhập.  Thủ tục phân phối Cổ Phần sẽ hoàn tất tại Ngày Sáp 

Nhập. 

 

18. Ngay sau khi hoàn tất việc hoán đổi Cổ Phần của Bên Bị Sáp Nhập thành Cổ Phần 

của Công Ty Nhận Sáp Nhập, Công Ty Nhận Sáp Nhập  tiến hành thủ tục đăng ký 

thông tin về Cổ Đông Hưởng Quyền trong sổ đăng ký cổ đông của Công Ty Nhận 

Sáp Nhập đang do TTLKCK lưu giữ.  

 

VII. Công Bố Thông Tin  

 

19. Trong từng giai đoạn, các bên phải tiến hành việc công bố thông tin phù hợp với 
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quy định của pháp luật và quy chế công bố thông tin có liên quan của HNX và theo 

yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 

VIII. Hoàn Tất Sáp Nhập  

 

20. Việc hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập sẽ diễn ra vào Ngày Sáp Nhập. 

 

21. Trong thời hạn 15 ngày kể từ Ngày Hoán Đổi, Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ hoàn tất 

các thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của mình. 

 

22. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ Ngày Hoán Đổi, Công Ty Nhận Sáp Nhập phải báo 

cáo UBCKNN và công bố thông tin về kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo 

quy định hiện hành.  

23.  Công Ty Nhận Sáp Nhập đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để 

hoán đổi cổ phiếu Bên Bị Sáp Nhập trên sở giao dịch chứng khoán phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

24. Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc sáp nhập .  
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PHỤ LỤC III. CHẤP THUẬN PHÁP LÝ QUAN TRỌNG 

 

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký phát hành Cổ Phần nhằm thực hiện việc hoán đổi theo 

Giao Dịch Sáp Nhập cho Công Ty Nhận Sáp Nhập do UBCKNN cấp. 

 

2. Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố 

Hà Nội cấp thay đổi vốn điều lệ cho Công Ty Nhận Sáp Nhập. 
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PHỤ LỤC IV. CHẤP THUẬN NỘI BỘ 

 

 

1. Nghị quyết số …       /NQ-ĐHĐCĐ ngày …   /10/2018 của ĐHĐCĐ của HEM; 

 

2. Nghị quyết số …       /NQ-ĐHĐCĐ ngày ….  /10/2018 của ĐHĐCĐ của VIHEM;  

 

3. Các Bên phê duyệt (i) Hợp Đồng Sáp Nhập, phương án Sáp Nhập, phương án hoán 

đổi cổ phiếu và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, dự thảo Điều Lệ 

Công Ty Sau Sáp Nhập (ii) giao cho người đại diện theo pháp luật của Các Bên ký 

kết (hoặc ủy quyền cho người khác ký kết) và thực hiện Hợp Đồng Sáp Nhập, và 

(iii) giao cho các đơn vị, cá nhân liên quan của Các Bên thực hiện các công việc và 

thủ tục cần thiết nhằm hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập. 
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PHỤ LỤC V. TÀI LIỆU TIẾT LỘ THÔNG TIN  

 

1. Phương Án Sáp Nhập; 

 

2. Danh mục các văn kiện công ty: liệt kê toàn bộ các văn kiện công ty điều chỉnh hoạt 

động của Các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn điều lệ và quy chế hoạt động của 

HĐQT của Các Bên; 

 

3. Danh mục các giấy phép: liệt kê toàn bộ các giấy phép mà Các Bên được cấp liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của Các Bên và các công ty con của Các Bên; 

 

4. Danh mục tài sản: liệt kê toàn bộ các tài sản mà Các Bên có, bao gồm nhưng không 

giới hạn quyền sử dụng đất, bất động sản và đối tượng sở hữu trí tuệ, tình trạng của 

các tài sản đó và bất kỳ Giao Dịch Bảo Đảm nào đối với tài sản đó; 

 

5. Danh mục công ty sở hữu vốn góp: liệt kê toàn bộ các công ty con, công ty liên kết 

và công ty khác mà Các Bên có cổ phần hoặc vốn góp và tỷ lệ góp vốn của Các Bên 

trong các công ty này và bất kỳ Giao Dịch Bảo Đảm nào đối với cổ phần hoặc vốn 

góp đó; 

 

6. Danh mục hợp đồng: liệt kê toàn bộ các thỏa thuận và hợp đồng mà Các Bên ký kết, 

bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê đất và 

hợp đồng thuê và mua bán bất động sản và giá trị của các hợp đồng đó; 

 

7. Danh mục nợ: liệt kê toàn bộ các khoản nợ của Các Bên, 

 

8. Danh mục người lao động: liệt kê toàn bộ người lao động, hợp đồng lao động và 

chương trình kế hoạch về tiền lương, thù lao và lợi ích cho người lao động của Các 

Bên; 

 

9. Danh mục thủ tục tố tụng liệt kê toàn bộ các vụ kiện tụng, thủ tục trọng tài hoặc 

hành chính, điều tra, xét xử đối với Các Bên, bất kỳ công ty con hoặc công ty liên 

kết nào của Các Bên; 

 

10. Danh mục nợ thuế liệt kê toàn bộ các khoản nợ thuế của Các Bên, bất kỳ công ty 

con hoặc công ty liên kết nào của Các Bên; 

 

11. Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất được kiểm toán của Các Bên cùng với các công ty 

con và công ty liên kết của Các Bên năm 2017; và 

 

12. Bất kỳ thông tin và tài liệu nào khác mà cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 
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PHỤ LỤC VI. THÔNG TIN CỦA CÔNG TY SAU SÁP NHẬP  

 

1. Thông tin chung 

  

Tên Công Ty : CÔNG TY CỐ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI 

 

Tên Tiếng Anh : HANOI ELECTROMECHANICAL MANUFACTURING 

JOINT STOCK COMPANY  

 

Tên Viết Tắt : HEM.,JSC 

 

Trụ Sở Chính :  Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

 

Website : www.hem.vn 

 

Vốn Điều Lệ :  387.046.500.000 đồng 

 

Mệnh Giá Cổ 

Phần 

: 10.000 VNĐ/cổ phần  

 

 

2. Ngành nghề, phạm vi hoạt động kinh doanh của Công Ty Sau Sáp Nhập: 

 

 Ngành nghề, phạm vi hoạt động kinh doanh của Công Ty Sau Sáp Nhập bao gồm:  

 

Mã ngành, 

nghề kinh 

doanh 

Tên ngành, nghề kinh doanh 

 

(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp 

chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 

Pháp luật) 

2710 
Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều 

khiển điện 

2811 
Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe 

máy) 

2813 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 

2819 Sản xuất máy thông dụng khác 

2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại 

2591 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 

2592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

5224 Bốc xếp hàng hóa 

3311 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 

3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị 

http://www.hem.vn/
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3314 Sửa chữa thiết bị điện 

3319 Sửa chữa thiết bị khác 

3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

4100 Xây dựng nhà các loại 

4321 Lắp đặt hệ thống điện 

4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 

4653 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 

4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

6810 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

7210 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 

7710 Cho thuê xe có động cơ 

7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

 

3. Các chức vụ quản lý và điều hành của Công Ty Sau Sáp Nhập 

 

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số …  /NQ/ĐHĐCĐ vào ngày …  /10/2018 của HEM, 

Nghị quyết ĐHĐCĐ số ...  /NQ/ĐHĐCĐ vào ngày …   /10/2018 của VIHEM thì ĐHĐCĐ 

của Các Bên đã thông qua việc các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm 

Soát, Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Tổng Giám Đốc của HEM sẽ tiếp tục giữ vị trí  

Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Người Đại Diện của Công Ty 

Sau Sáp Nhập.  

 

4. Vốn Điều Lệ 

 

 Vốn Điều Lệ của Công Ty Sau Sáp Nhập sẽ có thông tin như sau: 

 

Vốn Điều Lệ của Công Ty Sau 

Sáp Nhập 

: 387.046.500.000  (Ba trăm tám 

mươi bảy tỷ, bốn mươi sáu triệu, 

năm trăm nghìn đồng) 

 

Số Cổ Phần phát hành : 38.704.650 cổ phần 

 

Loại Cổ Phần : Phổ thông 

 

Mệnh giá mỗi Cổ Phần : 10.000 đồng/cổ phần 

 

5. Điều Lệ Công Ty Sau Sáp Nhập 

 

 Dự thảo Điều Lệ Công Ty Sau Sáp Nhập do Các Bên xây dựng và được ĐHĐCĐ 

của các bên thông qua. Kể từ Ngày Sáp Nhập, dự thảo Điều Lệ này sẽ thành Điều lệ Công 

Ty Sau Sáp Nhập.  
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội 

thông qua chính thức vào ngày      tháng    năm 2018. 

 

CHƢƠNG I 

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 
 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

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

a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi 

thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 

2014; 

c. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 

và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 

tháng 11 năm 2010; 

d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu; 

e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 

và các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh 

nghiệp, Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán; 

g. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không 

phải là Người điều hành doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ công ty; 

h. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều 

lệ này; 

i. “Công ty” là Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội; 

j. “Công ty mẹ”, “công ty con” là các công ty theo mô hình quy định tại Điều 189 Luật 

Doanh nghiệp. Trong Điều lệ này, tùy từng ngữ cảnh và thực tế áp dụng Công ty sẽ được 

hiểu là “công ty mẹ” hoặc “công ty con”; 

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

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao 

gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu 

nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp sẽ có nghĩa tương tự 

trong Điều lệ này. 

 

CHƢƠNG II 

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, 

THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG 

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

của Công ty 

1. Tên Công ty 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Hanoi Electromechanical Manufacturing Joint Stock 

Company 

- Tên Công ty viết tắt: HEM., JSC  

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

Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

- Địa chỉ trụ sở chính: Km 12, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 

Tp. Hà Nội. 

- Điện thoại: 024 37655510 – 024 37655511 

- Fax: 024 37655508 – 024 37655509 

- E-mail: contact@hem.vn 

- Website: www.hem.vn 

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh khác để 

thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản 

trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 52 Thời hạn hoạt động 

của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.  
 

Điều 3. Ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty 

1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo 

pháp luật của Công ty. 

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách 

nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. 

3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp xuất cảnh 

ra nước ngoài thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và 

nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở 

lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã 

được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại 

Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện 

theo pháp luật của Công ty. 

5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt tại Việt Nam quá 30 

ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại 

diện theo pháp luật của Công ty hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế 

hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo 

pháp luật của Công ty. 

 

mailto:ctamad@vnn.vn
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CHƢƠNG III 

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

Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty 

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty: 

Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu thu lợi nhuận, tạo công ăn việc làm 

ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà 

nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh và bền vững. 

2. Ngành nghề kinh doanh:  

Mã ngành, nghề 

kinh doanh 
Tên ngành, nghề kinh doanh 

2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều 

khiển điện 

2811 Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) 

2813 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác  

2819 Sản xuất máy thông dụng khác 

2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại  

2591 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 

2592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

5224 Bốc xếp hàng hóa 

3311 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 

3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị 

3314 Sửa chữa thiết bị điện 

3319 Sửa chữa thiết bị khác 

3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

4100 Xây dựng nhà các loại 

4321 Lắp đặt hệ thống điện 

4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 

4653 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp  

4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  

4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

6810 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê.  

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản  

7210 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 
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7710 Cho thuê xe có động cơ 

7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành 

nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia 

và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp 

thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp 

luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

CHƢƠNG IV 

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 
 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 387.046.500.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm tám mươi bảy tỷ 

không trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.704.650 cổ phần với mệnh giá là 

10.000 đồng/cổ phần. 

Loại cổ phần:  Cổ phần phổ thông. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp 

với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. 

Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều 

lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại 

hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Công ty không có cổ đông sáng lập. 

6. Cổ phần phổ thông do Công ty phát hành tăng vốn điều lệ phải được ưu tiên chào bán 

cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ 

trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông 

không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản 

trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà 

Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều 

kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ 

trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần 

được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá. 

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được 

quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ 

phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với Luật 

chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này. 

8. Công ty có thể phát hành các loại cổ phiếu khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và phù hợp với quy định của pháp luật.  
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9. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ 

phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi 

trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây: 

a. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; 

b. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty; 

c. Cổ phần chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao 

động trong Công ty (ESOP); 

d. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết 

khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông hoặc 

Hội đồng quản trị (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền); 

e. Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông phê duyệt từng lần. 

Điều 7. Cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty có thể được cấp cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần 

sở hữu.  

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác 

nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các 

nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp, cụ thể bao gồm các nội 

dung như sau: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;  

b. Số lượng cổ phần và loại cổ phần; 

c. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu; 

d. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã 

số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ 

chức;  

e. Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần; 

f. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty;  

g. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Công ty và ngày phát hành cổ phiếu; 

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ 

phần theo quy định của Công ty hoặc kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo 

như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hoặc thời hạn khác theo điều 

khoản phát hành quy định, người sở hữu số cổ phần có thể được cấp cổ phiếu. Người sở 

hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in cổ phiếu. Quy định tại Khoản này 

không áp dụng cho trường hợp cổ phần Công ty được niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị 

trường chứng khoán tập trung và cổ đông đã đăng ký lưu ký cổ phần thuộc sở hữu của 

mình vào tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại công ty chứng khoán hoạt động hợp 

pháp tại Việt Nam. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đó có 

thể đề nghị được cấp cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu 

cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. 
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Điều 8. Chứng khoán khác 

Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác để huy động vốn trên cơ sở phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ này. 
 

Điều 9. Chuyển nhƣợng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần đã được thanh toán đầy đủ được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ 

này, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành và pháp luật có quy 

định khác. 

2. Cổ phiếu được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông 

thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển 

nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên 

nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng 

thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự thủ tục và việc ghi nhận sở hữu 

thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.  

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật 

của cổ đông đó là cổ đông của Công ty. 

4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa 

kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết 

theo quy định của pháp luật về dân sự. 

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty cho 

người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận 

trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Công ty. 

6. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông 

Công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh 

nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. 

7. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền 

lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần 

từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo 

quy định của pháp luật. 
 

Điều 10. Thu hồi cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ 

phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền 

còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không 

thanh toán đầy đủ đúng hạn gây ra cho Công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) 

ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp 

không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn 

trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu tại Khoản 2 Điều này không được thực 

hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 

Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái 

phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. 
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5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần 

đó, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và lãi phát sinh theo tỷ lệ 

tương ứng với lãi suất huy động kỳ hạn một (01) năm của Ngân hàng vào thời điểm thu 

hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện 

thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn 

bộ số tiền đó vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu 

hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong 

việc gửi thông báo. 
 

CHƢƠNG V 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

 

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

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

1. Đại hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

3. Ban kiểm soát 

4. Tổng giám đốc. 

 

 

CHƢƠNG VI 

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ 

phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ 

tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 

quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 

hoặc hình thức khác do pháp luật quy định và phù hợp với điều kiện triển khai của Công 

ty. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết; 

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

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này 

và pháp luật hiện hành; 

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

phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán chuyên ngành ; 

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ 

đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông và  nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng 

với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao 
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gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ 

các loại cổ phần ưu đãi khác của Công ty theo quy định của pháp luật; 

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 

Luật doanh nghiệp; 

i. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ  [5]% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong 

thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại 

Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các 

quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp; 

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và 

biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt 

động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, 

tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số 

doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ 

chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần 

của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm 

tra, mục đích kiểm tra; 

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, 

trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông 

rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại Khoản này thì cổ 

đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị 

rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các 

hình thức sau: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử 

khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

4. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua  cổ phần đã  đăng ký mua theo quy định;  

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

6. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một 

trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

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

nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty. 
 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông 

thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường 

niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm 

phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho 

năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công 

ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc 

lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan. 

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

hợp sau: 

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

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 

phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của 

pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số 

thành viên quy định tại Điều lệ này; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể 

hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, 

Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ 

đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở 

chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ 

đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của 

Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan 

hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có 

liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm 

của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền; 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các 

thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa 

vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý 

định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; 

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

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

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) 

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại ít hơn số 

thành viên theo quy định của pháp luật như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc 

nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều này. Riêng đối với 



14 

 

trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số 

thành viên quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày;  

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm 

soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

khoản 5 Điều 136 Luật doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 

6 Điều 136 Luật doanh nghiệp. 

d. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành 

họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  

e. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty 

hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 
 

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

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

a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; 

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

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

e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền 

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

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật doanh nghiệp và 

các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng 

quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông; 

c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập 

để ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến 

hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo; 

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

f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo tiền 

thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần; 

i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 
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j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho 

Công ty và cổ đông; 

l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của 

Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán kỳ gần nhất; 

m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại; 

n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 

162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

o. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Điểm n khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc 

người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ 

trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các 

cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao 

dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra 

thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
 

Điều 16. Đại diện theo ủy quyền 

1. Cổ đông là cá nhân được quyền cử tối đa một (01) người đại diện theo ủy quyền. Căn cứ 

theo tỷ lệ cổ phần sở hữu, Cổ đông là tổ chức sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết có quyền cử một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền theo nguyên 

tắc cứ mỗi 10% tổng số cổ phần biểu quyết được quyền cử một (01) người đại diện theo 

ủy quyền, tối đa năm (0) người. 

2. Đối với việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: 

a. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp 

luật có thể ủy quyền cho cá nhân đại diện tham dự với số lượng người được ủy quyền 

phù hợp với quy định nêu tại Khoản 1 Điều này. 

b. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản 

theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ 

đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp; 

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của 

người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức, đóng 

dấu của tổ chức đó và chữ ký của cá nhân được ủy quyền dự họp; 

- Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp 

luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng 

ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc 

chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ 

định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó 
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chưa đăng ký với Công ty). Nếu điều này không được thực hiện thì việc chỉ định ủy 

quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực. 

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy 

quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các 

trường hợp sau đây: 

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi 

dân sự; 

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một 

trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi 

cuộc họp được triệu tập lại. 
 

Điều 17. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền  với một loại cổ phần ưu đãi có 

hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông 

qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu 

đãi nêu trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một 

loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối 

thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một 

phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không 

có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) 

ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số 

lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều 

được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần 

ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua 

người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu 

quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy 

định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Điều lệ này. 

3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với 

các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc 

phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành 

thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18. Triệu tập họp, chƣơng trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 

14 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại 

hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời 

họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 
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e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền 

dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức 

bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin 

theo quy định pháp luật về chứng khoán hiện hành. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước 

phí hoặc được bỏ vào hòm thư).  

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được 

biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử 

của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng 

cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ 

đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền 

kiến nghị  vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng 

văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân; 

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính, chữ ký người 

đại diện theo pháp luật  và phải được đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và 

loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 

4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ  5% cổ phần 

phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 

Điều 12 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
 

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít 

nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
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2. Trường hợp không có đủ  điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 điều này. Cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ 

ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 

33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 

điều này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai 

mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại 

hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ 

đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được 

phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm 

theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Điều lệ này. 
 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự họp 

Đại hội đồng cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền 

dự họp có mặt đăng ký hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy 

quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 

đông/đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu 

quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết 

được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành, phản đối, không có ý kiến. Tổng số 

phiếu tán thành, phản đối, không có ý kiến, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng 

vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những 

người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. 

Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị 

của Chủ tọa cuộc họp. 

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng 

ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ 

tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của 

những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 

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

Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên 

tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều 

khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và 

người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.  

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất 

được cử làm chủ tọa cuộc họp. 

5. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. 

6. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong 

phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề 

trong nội dung chương trình họp. 
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7. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản 

ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

8. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại 

biểu dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các 

trường hợp theo quy định tại Khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham 

gia, thảo luận và biểu quyết; 

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến 

hành một cách công bằng và hợp pháp; 

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc. 

9. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại 

Khoản 9 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự 

họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết 

được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện 

được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp 

an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền 

không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối 

hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội. 

11. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể 

tiến hành các biện pháp thích hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

b. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả 

các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng 

những hình thức lựa chọn khác. 

12. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, người 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có 

mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo 

Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính 

của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo 

Điều khoản này. 

13. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia 

Đại hội ở Địa điểm chính của Đại hội. 

14. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng 

cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản. 
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Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các 

cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có 

mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số 

cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 

và cổ đông đó có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc 

một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 

được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 

phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại Điều lệ Công 

ty. Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 

viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số 

các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy 

chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty. 

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, 

loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh 

nghiệp, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý 

Công ty; dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty 

tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở 

lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 

qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua 

nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua hoặc 

được thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. 
 

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp xin ý 

kiến Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức lại, giải thể Công ty phải được lấy ý kiến 

thông qua hình thức họp trực tiếp. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, 

công bố tài liệu cho các cổ đông có quyền biểu quyết trong một thời gian hợp lý để xem 

xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý 

kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo 

quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 
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c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã 

số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức 

hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền 

của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ 

đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề lấy ý kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của 

Công ty. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại 

diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và được đóng dấu của tổ chức đó; hoặc chữ ký 

của cá nhân được ủy quyền. 

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và 

không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải 

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

6. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý 

kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm 

phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được 

gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

7. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 

kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm 

phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 

phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu 

quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

e. Các vấn đề đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công 

ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải 

liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới 

chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm 

phiếu không trung thực, không chính xác. 

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

từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi 
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biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

9. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và 

tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính 

của Công ty. 

10. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số 

cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá 

trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
 

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm 

bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về 

từng vấn đề trong chương trình họp; 

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng 

ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức 

biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. 

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung 

trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc 

cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, 

chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của 

Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời 

hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc 

đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội 

dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ 

khi gửi biên bản. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị 

quyết đã được thông qua, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan  gửi kèm 

thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.  
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Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài 

xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và 

Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án 

hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ 

chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 ngày theo trình tự, thủ tục quy 

định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 

Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu 

lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

 

CHƢƠNG VII 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội 

đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười 

(10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện 

tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng 

viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp 

lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách 

trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng 

viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các 

chức danh quản lý khác; 

f. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

g. Các thông tin khác (nếu có). 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 

quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:  

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;  

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 
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c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;  

f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; 

g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;  

h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải 

được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành 

đề cử theo quy định pháp luật. 
 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 

quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng 

quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng 

quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường 

hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 

Hội đồng quản trị. 

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba 

(1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản 

trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các 

trường hợp sau: 

a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp 

hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

b. Có đơn từ chức; 

c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng 

chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự; 

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
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4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy 

định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

5. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng 

quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty; 

c. Trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thì ngoài các tiêu chuẩn nêu 

trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1.1.g Điều lệ này. 

d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật. 
 

Điều 27.  Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của 

Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng 

cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm 

của Công ty; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký 

hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng, Giám đốc tài chính, Các giám đốc chuyên môn, Giám đốc hoặc Trưởng chi 

nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty  và quyết định mức lương, các quyền lợi 

khác của họ; 

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác; 

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như 

quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ 

tục pháp lý đối với người điều hành đó; 

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện và việc góp vốn, mua/bán cổ phần của doanh nghiệp khác; ban hành các 

văn bản cần thiết để quản lý phần vốn đầu tư, quản lý người đại diện phần vốn góp của 

Công ty tại công ty con và các doanh nghiệp khác; 

g. Quyết định cử/thôi/chấm dứt tư cách người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty ở 

doanh nghiệp khác, quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người này; 

h. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; 

i. Xây dựng và trình quy chế nội bộ về quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận thông qua để bảo vệ cổ đông ; 

j. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 

k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ 

phát sinh trong quá trình kinh doanh; 
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l. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần được quyền chào bán theo từng 

loại; 

m. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

n. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh nghiệp; 

o. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; quyết định 

phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền; 

p. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu của Công ty; 

q. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội 

đồng cổ đông; 

r. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc; 

s. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn 

hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy 

định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Điểm d Khoản 2 

Điều 135, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp; 

t. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

u. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

v. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:  

a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;  

b. Thành lập các công ty con của Công ty; 

c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại 

hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy 

bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm 

công ty và liên doanh); 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và 

Luật sư của Công ty; 

e. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% 

giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; 

f. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu 

của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí 

quyết công nghệ; 

g. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào 

bán trong mười hai (12) tháng; 

h. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 

i. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận 

trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

4. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền/phân 

cấp/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, các cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc thực hiện quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều này  
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5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là 

việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác 

trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng 

cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội 

đồng quản trị thông qua. 
 

Điều 28. Thù lao, tiền lƣơng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao 

cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao 

cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia 

cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia 

đều trong trường hợp không thỏa thuận được. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải báo cáo kịp thời và đầy đủ với Hội đồng quản trị về 

các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức 

khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của Công ty. 

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo 

cáo tài chính hàng năm của Công ty. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản 

trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác 

mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành 

viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn 

gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và 

các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản 

trị. 
 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ 

tịch Hội đồng quản trị và có thể có một hoặc một số Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;  

b. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; giám sát quá trình tổ chức thực 

hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

c. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật;  

d. Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 

Trong trường hợp được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, Phó Chủ tịch Hội đồng 

quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch Hội 

đồng quản trị nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thông báo cho 

Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng 

hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên mà Chủ tịch 

Hội đồng quản trị không thực hiện chỉ định Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành 

viên Hội đồng quản trị thực hiện như vậy thì các thành viên Hội đồng quản trị sẽ chỉ định 

một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ 
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tịch Hội đồng quản trị. Trong trường hợp cả Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị đều vắng mặt hoặc tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ 

vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực 

hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo 

tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của 

Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải 

bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 

5. Trong trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm các điều cấm của pháp luật, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền theo nhiệm vụ hoặc ủy quyền thường xuyên, phân 

cấp cho (các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị ký các 

văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị và thực hiện các quyền hạn, trách 

nhiệm, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. (Các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội 

đồng quản trị về thực hiện các công việc được ủy quyền. 
 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng 

quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. 

Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu 

tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ 

phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người 

trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất 

thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm 

việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý 

phải họp ít nhất một (01) lần. 

3. Các cuộc họp bất thường 

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu 

không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn 

bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng quản trị: 

a. Ban kiểm soát; 

b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; 

c. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Các trường hợp khác (nếu có). 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp 

không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về 

những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức họp được nêu tại 

khoản 3 Điều 30 có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
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5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để 

bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Địa điểm họp 

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa điểm 

khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 

được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo mời họp  

Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và 

các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Trong trường hợp đột 

xuất thì thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội 

đồng quản trị ít nhất một ngày. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn 

bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung 

các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu 

quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp được gửi bằng một trong các phương thức sau: thư, fax, thư điện tử 

hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành 

viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty. 

8. Điều kiện tiến hành họp 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng 

số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người 

được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập 

lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 

triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng 

quản trị dự họp. 

9. Họp theo hình thức hội nghị trực tuyến 

Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa 

các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa 

điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.  

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 

hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành 

viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. 

Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành 

viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua hình thức hội nghị trực tuyến  được 

tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng 

phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng 

quản trị tham dự cuộc họp này. 

10. Hình thức biểu quyết 

Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 

trường hợp sau đây 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
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b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp 

thuận; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, 

fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu 

biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước 

sự chứng kiến của tất cả người dự họp. 

11. Biểu quyết 

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được 

ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) 

phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi 

ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng 

quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp 

Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại Điểm d Khoản này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến 

lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không 

tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ 

trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan 

chưa được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 5 Điều 40 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 

không được biểu quyết. 

12. Công khai lợi ích 

Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng 

hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là 

người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của 

Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên 

Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp 

đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai 

các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi 

thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng 

nêu trên. 

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên 

Hội đồng quản trị dự họp hoặc ủy quyền dự họp tán thành (trên 50%). Trường hợp số 

phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý 

kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

14. Nghị quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán 

thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có 

hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

15. Biên bản họp Hội đồng quản trị 
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Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các 

thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong 

cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày 

kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập 

bằng tiếng Anh. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:  

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

c. Thời gian, địa điểm họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; 

họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc 

họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không 

có ý kiến; 

h. Các vấn đề đã được thông qua; 

Biên bản được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau: 

- Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi 

biên bản họp; hoặc 

- Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành viên 

Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc 

- Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.  

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát 

triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ và các lĩnh vực khác phù hợp với yêu cầu 

của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản 

trị quyết định. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội 

đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản 

trị. Trường hợp Hội đồng quản trị quyết định thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban 

lương thưởng, Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị không 

điều hành làm Trưởng tiểu ban. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của 

Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải 

tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh 

hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào 

các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên 

của tiểu ban nhưng phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số 

thành viên của tiểu ban và nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên 

tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản 

trị. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng 

quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp 

với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 32. Ngƣời phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị có thể chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị 

công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả.  
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2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng 

quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng 

không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.  

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và 

các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo 

yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp 

luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin 

khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty. 

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

CHƢƠNG VIII 

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

 

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh 

hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, các Giám đốc 

chuyên môn, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 

Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị 

quyết Hội đồng quản trị. 
 

Điều 34. Ngƣời điều hành doanh nghiệp 

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty 

được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và 

quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh 

nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong 

hoạt động và tổ chức. 

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng 

giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. Hợp đồng với những người điều hành khác do 

Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc. 
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Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác 

làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. 

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. 

Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng 

giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh 

doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

b. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không cần phải 

có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng 

tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công 

ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 

của Công ty; 

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội 

đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền 

lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết 

định; 

f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức 

danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

g. Trong Quý IV hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết 

cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng 

như kế hoạch tài chính năm (05) năm; 

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản 

dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế 

hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính 

phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy 

định tại các quy chế nội bộ của Công ty; 

i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

j. Tuyển dụng lao động, quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động 

trong Công ty kể cả người điều hành doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng 

giám đốc; 

k. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của 

Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty. 

4. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về 

việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được 

yêu cầu. 



34 

 

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản 

trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. 

 

CHƢƠNG IX 

BAN KIỂM SOÁT 
 

Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Ban 

kiểm soát được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) 

ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của 

Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên 

Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của 

các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung 

thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban 

kiểm soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

e. Các thông tin khác (nếu có); 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 

quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:  

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;  

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;  

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 

lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ 

chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công 

bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi biểu quyết bầu thành 

viên Ban kiểm soát. 
 

Điều 37. Kiểm soát viên 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên 

không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm 

kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm.Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng 

thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu 

thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ 
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cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. Trường 

hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 

Ban kiểm soát. 

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo 

cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa 

số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải 

làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm 

sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông 

tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị 

(nếu có) để trình Đại hội đồng cổ đông. 

4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh 

nghiệp; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

6. Thành viên Ban Kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau: 

a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; 

b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính Công ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những 

bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự; 

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát trong vòng sáu 

tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng 

mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; 

e. Thành viên đó bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 38. Ban kiểm soát. 

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp 

và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực 

hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 

c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác, sự phối hợp hoạt 

động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông; 

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải 

thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu 

cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành 

doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu 

về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của thành viên 

Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị /Thư ký Công ty phải bảo 

đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của 

Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ 

đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào 

cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản 

trị. 

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức 

hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và 

cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp. 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên 

tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát 

phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên. Ban kiểm soát có 

quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện công ty kiểm 

toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm. 

4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát 

sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các 

hoạt động khác của Ban kiểm soát. 
 

CHƢƠNG X 

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, 

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

 

Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác 

có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành 

viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 
 



37 

 

Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi. 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác 

phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và 

các quy định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác 

không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty 

vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức 

vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác 

có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi 

ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch 

hoặc cá nhân khác. 

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các 

khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 

giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên 

nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp 

công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng 

tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty 

con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

5. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận 

a. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ 

đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận: 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ 

thông của Công ty và những người có liên quan của họ;  

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp. 

b. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá 

trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại 

diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo 

dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định 

việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được 

thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; 

c. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch 

quy định tại Điểm b Khoản này. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng 

phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với 

hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung 

chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội 

dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; 

hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 51% tổng số phiếu 

biểu quyết còn lại tán thành; 

d. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết 

hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này, 

gây thiệt hại cho Công ty thì người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản 

trị hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả 

cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó. 
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6. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các 

thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện 

các giao dịch có liên quan. 

Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác 

vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của 

mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại 

do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan 

trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không 

phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành 

viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên 

hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu 

của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, 

nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động 

trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, 

trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm 

những trách nhiệm của mình. 

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công 

ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc 

là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên 

liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi 

kiện) trong các trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích 

của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm 

của mình. 

4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán 

quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được 

coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công 

ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu 

trên. 

 

CHƢƠNG XI 

QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

 

Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu 

cầu được kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền 

biểu quyết, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu 

này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được 

ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện 

hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác 

có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách 
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và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều 

kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và 

Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, 

báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại 

trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh 

doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

4. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

 

CHƢƠNG XII 

 CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  

 

Điều 43. Công nhân viên và công đoàn 

1. Trong trường hợp cần thiết Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông 

qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, 

bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều 

hành doanh nghiệp. 

2. Trường hợp cần thiết  Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua 

các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn 

mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại 

Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

 

CHƢƠNG XIII 

 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 
 

Điều 44.  Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm 

từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc tạm ứng 

này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty; 

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan 

tới một loại cổ phiếu. 

4. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn 

bộ hoặc một phần cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Công ty hoặc bằng tài sản khác 

phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định 

này. 

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi 

trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực 

hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản 

ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các 

thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được 

tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông 

này. Việc thanh toán cổ tức có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc 

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 
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6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể quyết 

định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ tức bằng 

các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức 

này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua trên cơ sở giá trị của các 

cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức. 

7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 
 

CHƢƠNG XIV 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ 

TOÁN 
 

Điều 45. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài 

được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công 

ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài 

khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 46. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một (01) hàng năm và kết 

thúc vào ngày thứ 31 của tháng mười hai cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng mười hai 

cùng năm. 

Điều 47. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán 

doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác 

được Bộ Tài chính chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp 

luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ 

thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ 

đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và 

thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

 

CHƢƠNG XV  

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ  

TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy 

định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định 

tại Điều 50 Điều lệ này. Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính 

(hoặc thời gian gia hạn khác theo quy định của pháp luật), Công ty phải nộp Báo cáo tài 

chính năm theo quy định của pháp luật hiện hành. 



41 

 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (phản ánh 

một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công ty trong năm tài chính), 

báo cáo tình hình tài chính (phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt 

động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo), báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết 

minh báo cáo tài chính. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính sáu tháng và 

báo cáo tài chính quý theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật 

hiện hành. 

4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo 

tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý phải được công bố trên trang 

thông tin điện tử của Công ty. 
 

Điều 49. Báo cáo thƣờng niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 

CHƢƠNG XVI 

KIỂM TOÁN CÔNG TY  

 

Điều 50. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông 

qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết 

định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty cho năm tài chính tiếp theo. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm 

cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó 

cho Hội đồng quản trị. 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên 

quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát 

biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính 

của Công ty. 

 

CHƢƠNG XVII 

 CON DẤU  

 

Điều 51. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được 

khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty. 

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

 

CHƢƠNG XVIII 

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ  
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Điều 52. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể bị chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: 

a. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  

b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; 

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. 

Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có 

thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 
 

Điều 53. Thanh lý 

1. Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý 

gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một 

(01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban 

thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có 

thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi 

phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của 

Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập 

và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất 

cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người 

lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c. Nợ thuế; 

d. Các khoản nợ khác của Công ty; 

e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ Điểm (a) đến Điểm (d) trên đây 

được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước phù hợp 

với các quy định của pháp luật. 

 

CHƢƠNG XIX 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ  

Điều 54. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền 

và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật 

khác, Điều lệ công ty, các quy định khác của Công ty, xảy ra giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành 

khác; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. 

Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên 

trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày 
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tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một 

chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu 

quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp 

nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án  nhân dân có thẩm 

quyền  

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh 

toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

CHƢƠNG XX 

 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON 

Điều 55. Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con  

1. Công ty mẹ và công ty con có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng, được phê duyệt theo 

trình tự và thủ tục của pháp luật có liên quan, hoạt động kinh doanh độc lập, tự chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và cổ đông/chủ sở hữu của mình;  

2. Công ty mẹ sẽ hỗ trợ cho công ty con bằng cách xác định và đưa ra định hướng phát triển 

chung trên cơ sở phát huy được thế mạnh của công ty con. Hoạt động hợp tác, hỗ trợ 

thương mại, đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con được xác định trên cơ sở điều kiện 

thương mại vì lợi ích tốt nhất và phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. Công ty mẹ giao quyền cho người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ trực tiếp 

thay mặt công ty mẹ quản lý các khoản vốn góp của công ty mẹ tại công ty con trong 

phạm vi Điều lệ của công ty con và pháp luật cho phép. 

4. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ tại công ty con 

được xác định theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định do công ty mẹ ban 

hành từng thời kỳ. Người đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ có trách nhiệm tuân thủ 

các quy chế, quy định vừa nêu này, Điều lệ công ty con và các quy định pháp luật có liên 

quan.  

5. Công ty mẹ sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối với công ty 

con. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy quyền của công ty 

mẹ thực hiện các vai trò quản lý, điều hành tại công ty con. 

6. Công ty mẹ thực hiện quyền của cổ đông tại công ty con thông qua người đại diện của 

mình là thành viên trong Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc hoặc 

thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông của công ty con. 

7. Công ty mẹ thực hiện việc cử đoàn kiểm tra, tham gia các đoàn kiểm tra việc quản lý, sử 

dụng phần vốn góp của công ty mẹ tại công ty con. Phạm vi kiểm tra bao gồm: kiểm tra 

việc quản lý, sử dụng vốn góp của công ty mẹ tại công ty con; kiểm tra việc thực hiện, 

triển khai các ý kiến chỉ đạo của công ty mẹ đối với các vấn đề mà người đại diện vốn đã 

báo cáo/xin ý kiến; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ khác của người đại 

diện theo Điều lệ công ty mẹ, Điều lệ công ty con, các quy chế nội bộ của công ty mẹ về 

quản lý người đại diện vốn; kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh nếu thấy cần thiết 

hoặc theo phê duyệt/thỏa thuận giữa công ty mẹ với công ty con, trên cơ sở phù hợp với 

pháp luật hiện hành. Ngoài ra, công ty mẹ thực hiện quyền yêu cầu/đề nghị Ban kiểm 

soát tại công ty con kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt 

động của công ty con với vai trò là cổ đông có cổ phần chi phối. Hoạt động kiểm tra 

được tiến hành định kỳ sau khi có báo cáo kiểm toán hoặc tiến hành đột xuất, bất thường 

khi cần thiết. Người đại diện vốn có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất 

để công ty mẹ tiến hành, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo quy định tại Khoản này.  
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8. Công ty mẹ và công ty con có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, 

Điều lệ của công ty mẹ và quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và 

quy định khác có liên quan của pháp luật. 

 

CHƢƠNG XXI 

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  

Điều 56. Điều lệ công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công 

ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới 

của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này hoặc có những quy định tại 

Điều lệ này trái với quy định pháp luật hiện hành liên quan thì những quy định của pháp 

luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

 

CHƢƠNG XXII 

 NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 57. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 22 Chương 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhất trí thông qua ngày 20  tháng 04 năm 2018 và cùng chấp 

thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau,  

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký người đại diện theo 

pháp luật của Công ty. 

    

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 



Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

MÃ CỔ ĐÔNG

000

thÎ biÓu quyÕt

000.000

Nguyễn Văn A

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI

 ------------------------***-------------------------



HỌ VÀ TÊN:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI
 -----------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

phiÕu biÓu quyÕt 

Thông qua Tờ trình số ……………./VH-HĐQT, ngày 26/9/2018 

V/v: …………………………………………………………………………………

MÃ CỔ ĐÔNG

000 Nguyễn Văn A

000.000
BIỂU QUYẾT: TÁN THÀNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI
 -----------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

000.000
BIỂU QUYẾT: TÁN THÀNH

phiÕu biÓu quyÕt 

Thông qua Tờ trình số ……………./VH-HĐQT, ngày 26/9/2018 

V/v: …………………………………………………………………………………

MÃ CỔ ĐÔNG

000 Nguyễn Văn A



HỌ VÀ TÊN:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

000.000
BIỂU QUYẾT: KHÔNG CÓ Ý KIẾN

phiÕu biÓu quyÕt 

Thông qua Tờ trình số ……………./VH-HĐQT, ngày 26/9/2018 

V/v: …………………………………………………………………………………

MÃ CỔ ĐÔNG

000 Nguyễn Văn A

000.000
BIỂU QUYẾT: KHÔNG CÓ Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI
 -----------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng10 năm 2018

Thông qua Tờ trình số ……………./VH-HĐQT, ngày 26/9/2018 

V/v: …………………………………………………………………………………

MÃ CỔ ĐÔNG

000 Nguyễn Văn A

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI
 -----------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

phiÕu biÓu quyÕt 



HỌ VÀ TÊN:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI
 -----------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

phiÕu biÓu quyÕt 

Thông qua Tờ trình số ……………./VH-HĐQT, ngày 26/9/2018 

V/v: …………………………………………………………………………………

MÃ CỔ ĐÔNG

000 Nguyễn Văn A

000.000
BIỂU QUYẾT: KHÔNG TÁN THÀNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI
 -----------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

000.000
BIỂU QUYẾT: KHÔNG TÁN THÀNH

phiÕu biÓu quyÕt 

Thông qua Tờ trình số ……………./VH-HĐQT, ngày 26/9/2018 

V/v: …………………………………………………………………………………

MÃ CỔ ĐÔNG

000 Nguyễn Văn A
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CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN 

VIỆT NAM – HUNGARI 

VIHEM 
* * * 

Số:           -NQ/VH-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập  - Tự  do - Hạnh  phúc 
 

   

 Hà Nội, ngày 08  tháng 10  năm  2018               

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/ 2006, Luật chứng khoán sửa đổi, và 

các văn bản hướng dẫn; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt 

Nam - Hungari; 

- Căn cứ Biên bản phiên họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của 

Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari  ngày 08/10/2018.  

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018                             

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 76/VH-HĐQT, ngày 26/9/2018 của HĐQT Công ty, về 

việc: Nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% số cổ phiếu đang lưu hành 

của VIHEM mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau: 

1.1 . Bên mua/nhận chuyển nhượng: 

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội 

- Địa chỉ: Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 

02/07/2018 

- Số cổ phần sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ 

phiếu đang lưu hành của VIHEM 

- Số cổ phần dự kiến mua/nhận chuyển nhượng: 7.190.700 cổ phiếu chiếm 65,37% số 

cổ phiếu đang lưu hành của VIHEM  

- Số cổ phần sở hữu sau khi mua/nhận chuyển nhượng: 7.190.700 cổ phiếu chiếm 

65,37% số cổ phiếu đang lưu hành của VIHEM 

1.2 . Bên bán/chuyển nhượng: 

- Tên tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

DỰ THẢO 
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- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 

18/9/2018 

- Số cổ phần sở hữu trước khi bán/chuyển nhượng: 7.190.700 cổ phiếu chiếm 65,37% 

số cổ phiếu đang lưu hành của VIHEM 

- Số cổ phần dự kiến bán/chuyển nhượng: 7.190.700 cổ phiếu chiếm 65,37% số cổ 

phiếu đang lưu hành của VIHEM 

- Số cổ phần sở hữu sau khi bán/chuyển nhượng: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phiếu đang 

lưu hành của VIHEM 

Điều 2. Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – 

Hungari (VIHEM) vào Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM), bao gồm: 

- Phương án sáp nhập VIHEM vào HEM 

- Phương án phát hành thêm cổ phiếu HEM để hoán đổi cổ phiếu VIHEM 

- Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập  

(Chi tiết Phương án đính kèm). 

Điều 3. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa HEM và VIHEM (Hợp đồng sáp nhập đính 

kèm). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập. 

Điều 4. Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sáp nhập. Dự 

thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sáp nhập sẽ trở thành Điều lệ chính 

thức của Công ty sau sáp nhập kể từ ngày được cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp (Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sáp nhập đính 

kèm). 

Điều 5. Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị để thực hiện sáp nhập 

như sau: 

5.1 Giao và ủy quyền cho HĐQT phối hợp với các bên để hoàn thiện ký kết Hợp đồng 

sáp nhập, hoàn thiện, bổ sung dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập, các văn bản khác 

liên quan đến việc sáp nhập trên cơ sở các nội dung đã nêu tại Phương án sáp nhập; 

chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung của Phương án sáp nhập bao gồm nhưng 

không hạn chế ở phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ 

phiếu và phương án kinh doanh sau sáp nhập, đảm bảo phù hợp với điều kiện thị 

trường và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

5.2  Giao và ủy quyền cho HĐQT phối hợp với HEM thực hiện các thủ tục pháp lý trình 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm 

quyền, Khách hàng, các đối tác, các nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao 

động... nhằm thực hiện thành công tiến trình sáp nhập. 

5.3  Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm ký Hợp đồng sáp nhập, thời điểm 

hoán đổi cổ phiếu để thực hiện đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành. 

5.4  Giao và ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong quá trình 

hoán đổi theo Phương án sáp nhập. 

5.5  Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định ngân sách, chi phí thực hiện sáp nhập và lựa 

chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình sáp nhập, bao gồm đơn vị kiểm toán, đơn vị tư 

vấn sáp nhập... 

5.6  Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức hoạt động kinh doanh của HEM sau sáp nhập 

đảm bảo hiệu quả tốt nhất mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông Công ty. 
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5.7  Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để quyết toán thuế, 

đóng mã số thuế để hoàn thành sáp nhập với HEM. 

5.8  Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với HEM để hoàn thiện các thủ tục 

chuyển quyền sở hữu đối với các tài sản (nếu có). 

5.9  Giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc cần thiết khác, điều 

chỉnh, xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua nêu trên nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và có hiệu lực kể từ 

ngày ký.  

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari có trách nhiệm 

tiến hành các công việc được Đại hội cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo 

lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 
Nơi nhận: 

- UBCKNN; 

- Như Điều 10; 

- Các Quý cổ đông; 

- Đăng tải website Cty; 

- Lưu VT, HĐQT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

 
Hà Đình Minh 
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