








 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…………………., ngày………tháng 03 năm 2017 

GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 

 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ 

1. Bên ủy quyền:  

Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức): .......................................................................................  

Mã cổ đông: ......................................................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật hay theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức: .......................  

Số CMND/ GCNĐKDN: .....................................................................................................  

Cấp ngày: .....................................................................  Nơi cấp:  ....................................  

Địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Điện thoại:  ........................................................................................................................  

Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện: .........................................................................cổ phần 

(Bằng chữ: ........................... ) 

2. Bên nhận ủy quyền: 

2.1 Ủy quyền cho người khác:   

Tên cá nhân/ Người được ủy quyền:………………………………………. ..........................  

Số CMND/ GCNĐKDN:  ....................................................................................................  

Cấp ngày: ………………………………………. Nơi cấp: ……………………………………. .  

Địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Số cổ phần được ủy quyền: ..............................................................................................  

(Bằng chữ: ....................................................................................................................... )  

 

hoặc 

2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ:   

Họ và tên: Đặng Triệu Hòa 

CMND số: 023323686  ngày cấp: 25/12/2006  nơi cấp: TP.HCM 

Số cổ phần được ủy quyền:  .............................................................................................  

(Bằng chữ: ........................................................................................................................ ) 

3. Nội dung ủy quyền: 

Bên nhận ủy quyền được nhân danh bên ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2017 của Công ty 

Cổ phần Sợi Thế Kỷ và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.  

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy 

quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ 3.  

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017 kết thúc. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết 

không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau. 

     

BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 



 

 

 

 

 

Ghi chú:  

- Khi tham dự ĐHĐCĐ, người tham dự phải: 

+ Nộp bản chính Giấy ủy quyền này;  

+ Nộp bản sao CMND/Hộ chiếu của cổ đông; và 

+ Xuất trình bản gốc CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và nộp bản sao (nếu 

có thể). 

Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ 

chức và đóng dấu của tổ chức.  



 

 

 

THẺ BIỂU QUYẾT  

BẰNG HÌNH THỨC GỬI THƯ BẢO ĐẢM 
I. ĐỐI TƯỢNG BIỂU QUYẾT BẰNG THƯ BẢO ĐẢM: 

- Cổ đông của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 

27/02/2017. 

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tiếp cũng như không ủy quyền cho người đại 

diện tham dự có thể bỏ phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm. 

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

Tên cổ đông:  .................................................................................................................  

Mã số cổ đông: ..............................................................................................................  

Quốc tịch: ......................................................................................................................  

Số GCNĐKKD/CMND/Passport:  ...................................................................................  

Ngày cấp:…………………………………………………Nơi cấp: ......................................  

Địa chỉ thường trú:  ........................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 27/02/2017:  .............................................................  

Số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần sở hữu:  ................................................  

 

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG 

Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2017 ngày 11/03/2017 của Công ty cổ phần Sợi 

Thế Kỷ và các nội dung báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết đăng trên website của 

Công ty tại: www.theky.vn. (mục “Quan hệ cổ đông”/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2017). 

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo 

cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016; Kế hoạch kinh doanh năm 

2017: 

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán: 

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

3. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016: 

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

4. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016: 

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017: 

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

6. Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017: 

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

7. Thông qua Tờ trình về đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc 

Công ty: 

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

 

 

CỔ ĐÔNG XÁC NHẬN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)) 

 

 

http://www.theky.vn/


 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT TỪ XA BẰNG HÌNH THỨC GỬI THƯ BẢO ĐẢM 

 

- Quý Cổ đông vui lòng xem hướng dẫn biểu quyết tại “Thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu 

tại ĐHCĐ 2017” được đính kèm theo thư mời ĐHCĐ 2017 hoặc xem trực tuyến tại 

website công ty http://theky.vn. mục Quan hệ cổ đông/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2017. 

- Cổ đông vui lòng gửi Thẻ biểu quyết này về Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận 

Quan hệ Cổ đông, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ trước 17:00 ngày 25/03/2017 để Công 

ty tổng hợp kết quả  biểu quyết cho Đại hội. 

Lưu ý: ngày 25/3/2017 là ngày Công ty Sợi Thế Kỷ nhận được Thẻ biểu quyết của 

cổ đông. Đối với những thẻ biểu quyết Công ty nhận được sau ngày 26/03/2016 sẽ 

được xem là không hợp lệ. 

- Cổ đông vui lòng gửi Thẻ biểu quyết về địa chỉ sau: 

Phòng Phát triển Doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ cổ đông 

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 

Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh 

 

 

Mọi yêu cầu và thắc mắc có liên quan, vui lòng liên hệ: 

Phòng Phát triển Doanh nghiệp – Bộ phận QHCĐ 

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ 

- Điện thoại: (+84.66) 389 9537 - Ext: 113 

- Fax: (+84.66) 389 9536 

- Di động: 093 895 4598 (Yến Nga) 

  

http://theky.vn/
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 THẺ BIỂU QUYẾT 
         CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 

Tên cổ đông:  ....................................................................................................................  

Số ĐKSH: ................... ngày cấp:........................................ nơi cấp  .................................   

Địa chỉ:  .............................................................................................................................  

Số cổ phần có quyền biểu quyết:  ...................................... cổ phần 

Người đại diện được ủy quyền (nếu có): ...........................................................................  

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):  ...............................................................................  

TT Nội dung biểu quyết 

Biểu quyết của đại biểu 
(vui lòng đánh dấu (X hoặc ) vào 1 ô chọn) 

Tán thành 
Không   tán 

thành 
Không có  

ý kiến 

1 
 

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo 
cáo của Ban Tổng Giám về tình hình hoạt động 
kinh doanh năm 2016; 

   

2 
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt 

động năm 2016;    
3 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017;    
4 

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm 
toán;    

5 
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 

năm 2016;    

6 
- Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để 

trả cổ tức năm 2016;    

7 
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty 

Kiểm toán năm 2017;    

8 
- Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội 

đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;    

9 
- Thông qua Tờ trình về đề xuất Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;    
10 - Vấn đề phát sinh 1;    
11 - Vấn đề phát sinh 2.    
12 - Vấn đề phát sinh 3    

 
TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2017 

Chữ ký 
                                                                                                   (chữ ký, họ tên) 
 

 

 

 

MKS 
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Số- No: 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ/TK 

NGHỊ QUYẾT  

RESOLUTION 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 

THE 2017 ANNUAL GENERAL MEETING 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ 

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION 

Căn cứ/Pursuant to: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist 
Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the implementation 
of Law on Enterprise; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật 
chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 
2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on 
Securities; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc 
hội thông qua ngày 24/11/2010; 

Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law 
No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ; 

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation; 

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sợi Thế 
Kỷ ngày 28/3/2017 

The minutes of the 2017 Annual General Meeting dated 28 March 2017 of Century 
Synthetic Fiber Corporation  

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại 

Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 

28/3/2017 với tổng số ………… cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 

………………. cổ phần bằng ………….. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và 

biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:  

The 2017 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7th 

Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 28 March 2017 with 

………. shareholders and  and authorized representative attending the meeting, representing 
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…………… shares of the Companyrepresenting, accounting for ……. of total voting rights 

discussed and approved the following contents: 

QUYẾT NGHỊ 

RESOLUTION 

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về 

Tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty. 

Article 1: Passed the Board of Director „s report and Management  team „s report on 2016 

business result: 

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau (ĐVT: đồng): 

Some main indicators as follows (Unit: VND) 

- Doanh thu thuần: 1.358.284.815.225 đồng 

- Sale revenue: 1.358.284.815.225  VND 

- Lợi nhuận trước thuế: 30.668.262.118  đồng 

- Profit before tax: 30.668.262.118  VND 

- Lợi nhuận sau thuế: 28.599.093.117  đồng 

- Profit after tax: 28.599.093.117 VND 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for ……..% 

 

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 

của Công ty. 

Article 2: Passed the Supervisory Board „s report on 2016 business result 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for ……..% 

 

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt 

Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên). 

Article 3: Agreed on 2016 Financial Statement audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd 
(attached in annual report) 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for …….% 

 

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2016 như sau: 

Article 4: Approved for 2016 profit distribution as follows: 

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016:  30.668.262.118 đồng 

- 2016 Profit before tax:    30.668.262.118 VND 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016:    28.599.093.117  đồng 
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- 2016 Profit after tax:    28.599.093.117  VND  

- Phân phối lợi nhuận của năm 2016: 

- 2016 profit distribution: 

 Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (tỷ lệ 3%/mệnh giá):  16.054.807.200 đồng   

 To pay 2016 dividend in cash (3%/par value): 16.054.807.200VND 

 Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 12%/ Vốn điều lệ) 64.219.220.000 đồng 

 To pay 2016 Dividend in share (at the rate of 12% chartered capital): 64.219.220.000 
VND 

 Lợi nhuận chưa phân phối: 12.544.285.917 đồng 

 Undistributed earnings 12.544.285.917 VND  
    
    

Ghi chú: Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu 
hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số tiền chi trả cổ tức tối đa 
không vượt quá 16.054.807.200 đồng. Số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không 
được hưởng cổ tức. 

Note: Cash dividend will be paid on the number of outstanding shares on the record 
date to finalize shareholders list and the maximum amount of dividend will not exceed 
16.054.807.200 VND. The treasure shares (if any) will not receive the dividend. 

 

- Ủy quyền/ Authorization: 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề 

liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng các quy định pháp luật hiện 

hành.  

AGSM will authorize the BOD to decide all issues relating to dividend payment in cash 

and in shares in accordance with the prevailing regulations. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for ………% 

 

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017.  

Article 5: Agreed on 2017 business plan. 

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận (ĐVT: Tỷ Đồng) 

Revenue and Profit Plan (Unit: VND bn.) 

Tỷ đồng 

VND bn. 

Kế hoạch 2017 

2017 Plan 

Thực hiện 2016 

2016 Actual 

Tăng trưởng 

2017/2016 

Tổng doanh thu  

Revenue 

1,914,586,038,219 1,358,284,815,225 41% 
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Lợi nhuận sau thuế 

Profit after tax 

87,138,102,906 28,599,093,117 205% 

 

Chính sách cổ tức/ Dividend policy: 

- Công ty đặt mục tiêu duy trì mức cổ tức tối thiểu là 15%/mệnh giá.  

- The Company targets to pay at least 15% dividend based on par value. 

- Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh từng năm, Công ty có thể chia thêm cổ phiếu 

thưởng cho cổ đông. 

- Depending on the annual business performance, the Company could pay more 

share dividend for shareholders. 

- Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu sẽ được xác định trên 

nguyên tắc ưu tiên giữ lại tiền để tái đầu tư. Do đó, tỷ lệ chi trả bằng tiền và bằng 

cổ phiếu hàng năm sẽ phụ thuộc vào dòng tiền và kế hoạch đầu tư trong năm 

của Công ty. 

- Dividend payment is based on the principle that the Company prefers retaining 

earning for reinvestment. Therefore, the mixture of cash and share dividend will 

depend on the Company „s cashflow and annual investment plan. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for ……..% 

 

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Công ty 

cổ phần Sợi Thế Kỷ trong năm tài chính 2017.  

Article 6: Approved for authorizing the BOD to appoint the independent audit firm to audit the 

Financial Statement for the fiscal year 2017 of Century Synthetic Fiber Corporation. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for ………% 

 

Điều 7: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017: 

Article 7: Agreed on the remuneration for the BOD and the Supervisory Board (“SB”)as 
follows: 

- Thù lao cho HĐQT năm 2017 là: 540 triệu đồng 

- The 2017 remuneration for the BOD: VND 540 mn. 

- Thù lao cho BKS năm 2017 là: 96 triệu đồng 

- The 2017 remuneration for the SB: VND 96 mn. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for ………..% 
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Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sợi 

Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/03/2017. Hội đồng Quản trị có trách 

nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.  

This resolution was approved by The 2017 Annual Shareholders Meeting on 28 March 2017 of 

Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implemeting this resolution. 

  
 TP.HCM, ngày 28/03/2017 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 ON BEHALF OF THE BOD 
 CHỦ TỊCH 
 CHAIRMAN 
 
 
 
 
 ĐẶNG TRIỆU HÒA 
Lưu ý/ Notes: 
Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị 
và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, 
thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt. 
 
This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the 

Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of discrepancy 

between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail. 
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Số-No: 02-2017/NQ-ĐHĐCĐ/TK 

NGHỊ QUYẾT  

RESOLUTION 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 

2017 ANNUAL GENERAL MEETING 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ 

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION 

 

(V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016) 

(Re: share issuance to pay 2016 dividend) 

Căn cứ/Pursuant to: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the 
Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; 

The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 
2006 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được 
Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

Amendment, Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law 
No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010; 

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Chứng khoán; 

Decree No.58/2012/NĐ-CP providing detailed regulations for implementation of a 
number of Articles of the Law on Securities and Law amending and supplementing a 
number of articles of Securities Law; 

- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào 
bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu đề hoán đối, phát hành thêm cố 
phiếu, mua lại cố phiếu, bán cố phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; 

Circular No. 162/2015/TT-NHNN dated 26 October, 2015, providing guidelines on 
public offering, stock swap, issuance of additional stocks, repurchase of stocks, sale of 
treasury stocks and tender offer;  

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ; 

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation; 

http://thuvienphapluat.vn/bulletin/document.aspx?key1=c=pBM016UXTX
http://thuvienphapluat.vn/bulletin/document.aspx?key1=c=pBM016UXTX
http://thuvienphapluat.vn/bulletin/document.aspx?key1=c=pBM016UXTX
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- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt 
Nam. 

2016 Financial Statements audited by Ersnt & Young Viet Nam Co., Ltd. 

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sợi 
Thế Kỷ ngày 28/3/2017 

The minutes of the 2017 Annual General Meeting dated 28 March 2017 of Century 
Synthetic Fiber Corporation  

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại 

Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 

28/3/2017 với tổng số ……….. cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 

………. cổ phần bằng ........... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu 

quyết thông qua các nội dung sau đây:  

The 2017 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7th 

Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 28 March 2017 with 

……….shareholders and  and authorized representative attending the meeting, 

representing………. shares of the Companyrepresenting, accounting for ........... of total 

voting rights discussed and approved the following contents: 

 

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION 

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 

như sau: 

The Annual General Shareholder Meeting (The  ‘AGSM’) approved for share issuance to 

pay 2016 dividend as follows: 

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH/ PURPOSE OF ISSUANCE:  

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016; 

- Share issuance to pay 2016 dividend; 

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/ ISSUANCE POLICY: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ. 

Share’s name: Share of Century Synthetic Fiber Corporation 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Par value: 10.000 VND/shares 

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông 

Type of stock: ordinary share 

- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2016: 535.160.240.000 đồng. 

Total chartered capital as at 31/12/2016: 535.160.240.000 VND 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2016 : 6.421.922 cổ phiếu 

Number of shares to be issued to pay 2016 dividend: 6.421.922 shares 
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- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2016: 
64.219.220.000 đồng 

Total value of shares to be issued at par value to pay 2016 dividend: 
64.219.220.000 VND 

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 599.379.468.800 đồng 

Chartered capital after finishing the issuance: 599.379.468.800VND. 

- Tỷ lệ thực hiện/ Performing ratio:  

 Tỷ lệ thực hiện: 12%/ vốn điều lệ. tương đương tỷ lệ 100:12 Tại 
ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 
100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.  

Payment ratio: 12%/ chartered capital, an equivalent rate of 100:12. 
At the record date to finalize shareholders list, shareholders who 
owned 100 old shares will receive 12 new shares.  

 Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ 
phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn 
vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ 
được hủy bỏ. 

Rules for rounding and handling fractional shares: the number of 
issued share to pay dividend will be rounded down to the unit. The 
fractional shares (if any) due to rounding will be cancelled. 

 Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ 
phiếu phát hành để  trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với 
tỷ lệ thực hiện 12%, cổ đông A được nhận: 107 x 12% = 12,84 cổ 
phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 12 cổ phiếu. 
Số cổ phiếu lẻ là 0,84 cổ phiếu được hủy bỏ.  

For example: On the record date to finalize shareholders, 
shareholder A owned 107 shares. With 12% performing ratio, the 
shareholder A will receive: 107 x 12% = 12,84 shares. According to 
rounding policy, the shareholder A receives 12 new shares. The 
fractional shares of 0,84 will be cancelled. 

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu 
quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh 
từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016. 

The right to receive issued share to pay dividend cannot be transferred. The 
treasure shares are not entitled to the share issuance. 

Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm trước. 

Capital sources for Share issuance: from the retained earning of the 
previous years.. 

- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2017.  

Date of issuance: Within from 6 months from the day of 2017 AGSM. 
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III. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH 
THÊM 

LISTING AND DEPOSITORY REGISTRATION FOR ISSUED SHARES: 

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao 
dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam sau khi hoàn tất việc phát hành. 

All newly issued shares will be registered for listing with HCM Stock Exchange and 
registered for depository with Vietnam Securities Depository after completing the 
issuance. 

 

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG 
VỐN ĐIỀU LỆ: 

AUTHORIZING THE BOD FOR MATTERS RELATING TO THE INCREASE OF 
CHARTERED CAPITAL: 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên 
quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ 
thể: 

AGSM will authorize the BOD to decide all matters relating to the share issuance to 
raise share capital from owner equity. In particular: 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);  

Implementing necessary procedures to register the shares issuance with State 
Securities Commission (SSC) and explain to SSC (if any); 

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho 
mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có); 

Supplementing or modifying the issuance plan at the request of SSC or for 
compliance with relevant laws (if any); 

- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát 
hành phù hợp; 

Choosing time to finalize the list of shareholders entitled to the rights and 
implementing the issuance properly; 

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư 
TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; 

Completing procedures for registration of new chartered  capitalwith the 
Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after completing the 
shares issuance; 

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ 
tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù 
hợp với kết quả phát hành; 

Amending the provisions relating to chartered capital, shares, share certificates in 
the Company’s Charter after completing the issuance to reflect the issuance result; 



 

5/5 

 
 

 

 

  

 

 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số 
cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm 
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 

Implementing necessary procedures to register for listing and depository of the 
newly issued shares with HCM Stock Exchange and Vietnam Securities Depository; 

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao. 

Other related works to complete the assignment. 

 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for ………….% 

 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần 

Sợi Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/03/2017. Hội đồng Quản trị có 

trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.  

This resolution was approved by The 2017 Annual Shareholders Meeting on 28 March 

2017 of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implemeting this 

resolution. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý/ Notes: 
Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá 
trị và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng 
Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt. 
 
This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the 

Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of 

discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall 

prevail. 

TP.HCM, ngày 28/03/2017 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

ON BEHALF OF THE AGSM 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

CHAIRMAN 

 

 

 

ĐẶNG TRIỆU HÒA 
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Số: 03-2017/NQ-ĐHĐCĐ/TK 

NGHỊ QUYẾT  

RESOLUTION 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 

THE 2017 ANNUAL GENERAL MEETING 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ 

CENTURY SYNTHETIC FIBER  

(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty) 

(Re: Chairman to concurrently take the position of Managing Director) 

Căn cứ/Pursuant to: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the 
Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014 and the documents guiding the 
implementation of Law on Enterprise; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 (“Luật 
chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- The Law on Securities No.70/2006/QH11 issued by the National Assembly on 29 June 
2006 (“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on 
Securities; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc 
hội thông qua ngày 24/11/2010; 

Law amending and supplementing a number of articles of Securities Law 
No.62/2010/QH12 issued by the National Assembly on 24 November 2010; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ; 

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation; 

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sợi 
Thế Kỷ ngày 28/3/2017 

The minutes of the 2017 Annual General Meeting dated 28 March 2017 of Century 
Synthetic Fiber Corporation  

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại 

Phòng họp lầu 7, khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 

28/3/2017 với tổng số …….. cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ………. 
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cổ phần bằng ............. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết 

thông qua các nội dung sau đây:  

The 2017 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at 7th 

Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on 28 March 2017 with 

………. shareholders and  and authorized representative attending the meeting, 

representing …………. shares of the Companyrepresenting, accounting for ........... of total 

voting rights discussed and approved the following contents: 

QUYẾT NGHỊ 

RESOLUTION 

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức 

vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ. 

Article 1: The Annual General Meeting approved the Chairman Managing Director duality of 

Century Synthetic Fiber Corporation 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Vote in favor accounted for ………..% 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sợi 

Thế Kỷ thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/03/2017. Hội đồng Quản trị có trách 

nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.  

This resolution was approved by The 2017 Annual Shareholders Meeting on 28 March 2017 

of Century Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implemeting this 

resolution. 

 TP.HCM, ngày 28/03/2017 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

ON BEHALF OF THE AGSM 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

CHAIRMAN 

 

 

ĐẶNG TRIỆU HÒA 

Lưu ý/ Notes: 
Tài liệu này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị 
và hiệu lực ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng 
Anh, thì ưu tiên sử dụng bản tiếng Việt. 
 
This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the 

Vietnamese version of the document shall be of an equal legal validity. In case of 

discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall 

prevail.   


















