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I.

II.

III.

Thông tín doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp: Công ty cồ  phần Xây Lắp Thương Mại 2 (ACSC)
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Sô 36 Ưng Văn Khiêm. Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM.
- Số Giấy CNĐKDN: 0300584155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 

29/10/2004 (Đăng kỷ thav đổi lần thứ 3 ngày 15/10/2015).
Thòi gian và địa diêm tô chức:
1. Thời gian tổ chức : 08h30 ngày 09 tháng 10 năm 2021
2. Địa diêm tô chức : Hội trường tâng 9, Văn phòng Công ty Cô phần Xây Lăp Thương 

Mại 2 -  số 36 Ưng Văn Khiêm. Phường 25. Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Thành phần đại biểu tham dự:
1. Thành viên HĐQT :

Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch Thường trực Hội done quản trị 
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tồng Giám đốc 

Thành viên HĐQT 
Thành viên HĐQT độc lập

Ông Đặng Lê Dùng 
Ông Lê Đức Nguyên 
Ỏng Đinh Viết Duy 
Ông Võ Thanh Thuận 
Ông Đặng Hồng Phước

2. Cồ đông tham dự (theo báo cáo kết quả kiềm tra tư cách đại biểu cổ đông)
-  Đại biêu có mặt tham dự Đại hội:

• Số Đại biêu : 11 đại biêu,
• Đại diện cho : 3.476.898 cồ phần.
• Chiếm tỷ lệ trong tông số cô phần có quyên biêu quyêt (4.000.000 Cp)\ 

86,92%/Tồng số cổ phần có quyền biểu quyết.
-  Các Đại biểu cồ đông đà thực hiện các thủ tuc đăng ký hợp lệ tham dự Đại hội theo 

quy định của Ban Tô chức và Điêu lệ qui định.
-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điêu lệ 

Tồ chức và Hoạt động của Công Tv cổ  Phằn Xây Lẳp Thương Mại 2 về tồ chức Đại 
Hội Đồng Cổ Đông thường niên, Đại hội hôm nay có sô Cô đông tham dự đại diện 
chiếm 86,92% trong tổng số cồ phần có quyền biểu quyết, do đó Đại Hội đồng 
Cồ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
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3. Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu:
Ban tồ chức Đại Hội giới thiệu và đề nghị Đại Hội biểu quyết thông qua Danh sách 
dự kiến Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu tại Đại Hội hôm nay, Đại 
Hội đã biểu quyết và thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiêm 
phiếu như sau:
> Thành phần Chủ tịch Đoàn:

- Ông Đặng Lê Dũng : Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Đức Nguyên : Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT;
- Ông Đinh Viết Duy : Phó chủ tịch HĐQT. Tổng Giám đốc.
Kết quả biểu quyết:

> Đồng V  : 3.476.898 cồ phần, đạt tỷ lệ 100%
>  Không đồng ý : 0 cô phan, tỷ lệ 0 %

> Thành phần Thư ký Đoàn:
- Bà Ngô Thị Bình Quyên : Chuyên viên pháp lý 

Kết quả biểu quyết:
Đồng ý : 3.476.898 cồ phần, đạt tỷ' lệ 100%>

>  Không đồng ý : 0 cồ phần, tỳ lệ 0 % 
> Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ỏng Lê Tân Điệp :
- Bà Nguyễn Thị Lê :
Kêt quá biêu quyêt:

>  Đồng ý
>  Không đồng ý

Trưởng bộ phận Hợp đông 
Chuyên viên Nhân sự

3.476.898 cồ phần, đạt tỷ' lệ 100% 
0 cổ phần, tv lệ 0 %

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:
1. Báo cáo tồng kết hoạt động kinh doanh năm 2020;
2. Báo cáo của Ban kiếm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2020 và kê 

hoạch hoạt động năm 2021;
3. Phương hướng hoạt động năm 2021.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020:
5. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cô tức năm 2020;
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiêm 

soát năm 2021;
8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thấm quyền của 

ĐHĐCĐ;
9. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quvết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% 

tổng tài sản;
10. Tờ trình thay đồi Điều lệ hoạt động Công ty;
11. Tờ trình về việc thông qua đề xuất nhận chuyến nhượng cổ phiếu của cồ đông và 

người có liên quan;
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12. Tờ trình về việc đề xuất chào bán cổ phần đê tăng vôn điêu lệ;
13. Tờ trình thông qua Quy chế tồ chức ĐHĐCĐ trực tuyến (online);
14. Tờ trình thông qua đon từ chức của Thành viên Ban kiêm soát và bầu bô sung 

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -  2025;
Cô đông thực hiện quyền bầu bô sung Thành viên Ban Kiêm soát nhiệm kỳ' 2020 — 
2025 theo quy định.

Đại hội đă nghe ồng Đặng Lê Dũng thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại 
Hội:
Ket quả biếu quyết:

> Đồng ý : 3.476.898 cồ phần, đạt tỳ lệ 100%
> Không đồng ý : 0 cô phần, tỷ lệ 0 %

NỘI DUNG CHI TIÉT - THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tồng kết hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đại hội đă nghe Ông Đặng Lê Dũng đọc Báo cáo tông kết hoạt động kinh doanh năm 
2020 .

Ket quả biêu quyêt:
>  Đồng ý : 3.476.898 cồ phần, đạt tỷ lệ 100%
> Không đồng ý : 0 cồ phần, tỷ lệ 0 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra. giám sát hoạt động năm 2020 và kế 
hoạch hoạt động năm 2021:

Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Thúy Hang -  Trường Ban Kiêm soát đọc Báo cáo của 
Ban kiểm soát về công tác kiêm tra. giám sát hoạt động năm 2020 và kê hoạch hoạt 
động năm 2021.
Kết quả biểu quyết:

> Đồng ý : 3.476.898 cồ phần, đạt tỷ lệ 100%
> Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

3. Phương hướng hoạt động năm 2021:

Đại hội đã nghe ồng Đinh Viết Duy đọc Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021: 
Kết quả biểu quyết:

> Đồng ý : 3.476.898 cố phần, đạt tỷ lệ 100%
> Không đồng ý : 0 cồ phần, tỷ lệ 0 %

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đà nghe ồng Võ Thanh Thuận đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm
2020.

Kêt quả biêu quvêt:
> Đồng ý : 3.476.898 cồ phần, đạt tỷ lệ 100%
> Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

5. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cồ tức năm 2020:



Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Nguyên đọc Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận 
và chia cô tức năm 2020.
Ket quá biêu quyết:

> Đồng V  : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ' lệ 100%
>  Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiêm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Nguyên đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiềm toán Báo cáo 
tài chính năm 2021.
Kết quả biểu quyết:

>  Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỳ lệ 100%
> Không đồng V : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

7. Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đông quản trị, Ban Kiêm 
soát năm 2021:

Đại hội đã nghe ông Lê Đức Nguyên đọc Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt 
động của Hội đồng quản trị, Ban Kiêm soát năm 2021.
Kết quà biểu quyết:

>  Đồng ý : 3.476.898 cồ phần, đạt tỷ lệ 100%
>  Không đồng ý : 0 cồ phần, tỷ lệ 0 %

8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thâm quyền của 
ĐHĐCĐ:

Đại hội đã nghe Ông Đinh Viết Duy đọc Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các 
vấn đề khác thuộc thâm quyên của ĐHĐCĐ.
Kết quá biểu quyết:

> Đồng ý : 3.476.898 cồ phần, đạt tỷ lệ 100%
> Không đồng ý : 0 cồ phần, tỷ lệ 0 %

9. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyêt định các vân đê có giá trị lớn hon 35% 
tồng tài sản:

Đại hội đã nghe ông Đinh Viết Duy đọc Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết 
định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tông tài sản.
Ket quả biểu quyết:

>  Đồng ý : 3.476.898 cồ phằn, đạt tỷ lệ 100%
> Không đồng ý : 0 cô phần, tý lệ 0 %

10. Tờ trình thay đôi Điều lệ hoạt động Công ty:

Đại hội đã nghe ông  Đinh Viết Duy đọc Tờ trình thay đôi Điều lệ hoạt động Công ty. 
Kết quả biểu quyết:

> Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
> Không đồng ý : 0 cồ phần, tỳ lệ 0 %

1 l.TỜ trình về việc thông qua đề xuất nhận chuyên nhượng cô phiếu của cô đông và 
người có liên quan:
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Đại hội đă nghe Ông Đinh Viết Duy đọc Tờ trình về việc thông qua đề xuất nhận 
chuyển nhượng cô phiếu của cô đông và người có liên quan.
Kêt quà biêu quyêt:

>  Đồng ý : 2.335.814 cồ phần, đạt tỷ lệ 67,2%
>  Không đồng ý : 0 cô phần, tỷ- lệ 0%
>  Không tham gia biếu quyết: 1.141.084 cổ phần, chiếm tỷ lệ 

32,8% (là cồ phần của cồ đông Lê Đức Nguyên và nhừng 
người có liên quan tham dự đại hội)

12. Tờ trình về việc đề xuất chào bán cồ phần đẻ tăng vốn điều lệ:
Đại hội đă nghe ông Đặng Lê Dũng đọc Tờ trình về việc đề xuất chào bán cô phần 
đế tăng vốn điều lệ.
Ket quả biêu quyêt:

>  Đồng ý : 2.335.814 cổ phần, đạt tỷ lệ 67,2%
>  Không đồng ý : 0 cồ phần, tỷ lệ 0%
>  Không tham gia biểu quyết: 1.141.084 cồ phần, chiếm tỷ lệ 

32,8% (là cồ phần của cồ đông Lê Đức Nguyên và những 
người có liên quan tham dự đại hội)

13. Tờ trình thông qua Quy chế tô chức ĐHĐCĐ trực tuyến (online):

Đại hội đã nghe ông Đặng Lê Dũng đọc Tờ trình thông qua Quy chế tồ chức 
ĐHĐCĐ trực tuyến (online).
Kết quả biểu quyết:

> Đồng ý : 3.476.898 cồ phần, đạt tỷ lệ 100%
>  Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

14. Tờ trình thông qua đon từ chức của Thành viên Ban kiêm soát và bầu bô sung Thành 
viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -  2025:

Đại hội đã nghe Ông Đặng Lê Dũng đọc tờ trình về việc thông qua đơn từ chức của 
Thành viên Ban kiểm soát và nội dung số lượng nhân sự bỏ sung cho Ban kiểm soát 
nhiệm kỳ 2020 -  2025 và giới thiệu danh sách nhân sự ứng cư bố sung làm thành viên 
BKS nhiệm kỳ 2020 -  2025 để Đại hội đồng cồ đông thực hiện quyền bầu cừ.

Ket quả biêu quyết:
>  Đồng ý : 3.476.898 cồ phần, đạt tỷ lệ 100%
>  Không đồng ý : 0 cô phan, tỷ lệ 0%

NỘI DƯNG LIÊN QUAN BAN KIÉM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 -  2025

Đại hội cồ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua các nội dung liên quan Ban 
kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quá bằu cừ như sau:
(i) . Thông qua đơn từ chức của một (Ol)Thành viên Ban kiểm soát.

(ii) . Thông qua Quy chế ứng cử. đề cử và bầu cừ bồ sung Thành viên Ban Kiểm soát
Công tv Cồ phần Xâv Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 -  2025.

(iii) . Thông qua sỏ lượng thành viên Ban Kiêm soát bô sung cho nhiệm kỳ 2020 -  2025
là: 01 thành viên.
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Kết quả nhân sự được bầu bồ suns làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -  2025 
(theo báo cáo của Ban kiểm phiếu), như sau:

Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -  2025, được ĐHĐCĐ bầu cử 
tại Đại Hội đồng cồ đông thường niên năm 2021, là ông Đặng Xuân Dũng -  Chức 
danh: Thành viên Ban Kiêm soát.

VII. KÉT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:
- Thư ký Đoàn đọc biên bản Đại hội.
- Đại hội đã biểu quvết thôns qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội:

Ket quả biêu quyêt:
>  Đồns ý : 3.476.898 cồ phần, đạt tỷ lệ 100%
> Khôns đồns V  : 0 cồ phần, tỷ lệ 0%

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.
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CÔNG TY CÓ PHÀN XÂY LÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
THƯƠNG MẠI 2 (ACSC) NẢM

Địa chi: 36 Ung Văn Khiêm. Phường 25. 'ập - Tự do - Hạnh phúc
Q.Binh Thạnh. TP.HCM 
Mã SỔDN: 0300584155

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.21 TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỐ PHÀN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa X IV  thông qua ngày 17/6/2020;
Cản cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 được Đại hội đồng cô đông 
thông qua ngàv 18/7/2020;
Căn cứ Biên bán họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2021 của Công ty Cô 
phần Xây Lắp Thương Mại 2 ngày 09/10/2021;

QUYỂT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về tons kết hoạt độns kinh doanh năm 2020 (chi tiết 
theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiêm soát về côns tác kiêm tra, siám sát hoạt độns 
năm 2020 và kế hoạch hoạt độns năm 2021 (chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại 
hội).

Điều 3: Thôns qua phương hướng hoạt động năm 2021 như sau :

STT

■

Chỉ tiêu
Kế hoạch 

2021 So với 2020

So sánh so vói 
năm 2020

Giá trị 
tăng/giảm

% tăng 
giảm

1
Tons doanh thu dự 
kiến
(Tỷ đồng)

400 600 -200 -33%

2
Lợi nhuận trước thuế 
(Tỷ đồng)

5 4 + 1 +25%

3
Lợi nhuận sau thuê 
(Tỷ đồns)

4 3.2 +0,8 +25%

4
Cổ tức chia cho cồ 
đôns dự kiến (%)

0 0 0 0%

1



Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020.

(chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Điều 5: Thông qua tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như 
sau:

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ Giá trị (VND)

1 Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo họp nhât 16.055.486.375

2 Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo họp nhât 11.867.288.531

3 Lợi nhuận trước thuế Côn2 ty' mẹ 17.078.530.392

4 Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 13.092.335.580

5 Lợi nhuận phân phối 1 1.867.288.531

6 Phân phối lợi nhuận 8.307.101.972

6.1
Lăi chia cổ tức dự kiên (0%/năm) 
(Trình ĐHĐCĐ)

0

6.2 Trích lập quỹ cho Công ty (100%) 8.307.101.972

a Quv đằu tư phát triển (90%) 7.476.391.775

c Quỹ khen thưởn2 phúc lợi CB-CNV (10%) 830.710.197

Điều 6: Thông qua tờ trình lựa chọn Côn2 ty kiểm toán năm 2021 là một trong các Công ty 
sau :

1. Côn2 ty TNHH Hăng Kiểm toán AACS:

2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam:

3. Côn2 ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kê toán & Kiêm toán phía Nam 
(AASCS).

Điều 7: Thông qua tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT năm 2020 và thôn2 qua đẻ xuât thù 
lao, ngân sách hoạt độn2 của Hội Đôn2 Quản trị. Ban kiêm soát cho năm tài chính 
2021 là 0,3% tốn2 doanh thu năm tài chính 2021.

Ngân sách này bao gồm: Thù lao Hội đôn2 quàn trị. thù lao Ban Kiêm soát, chi phí 
lươn2 cho bộ máy 2Íúp việc HĐQT và chi phí hoạt độn2 khác



Điều 8: Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội Đồns Quản trị được chủ động, toàn 
quyền quyết định các vắn đề liên quan đên tò chức, mans lưới, các lĩnh vực đâu tư 
bao gồm tài chính, dự án và các biện pháp đế giải quyết thực hiện, các vân đề có 
liên quan khác thuộc thẳm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021, ngoại 
trừ các vắn đề thuộc thầm quyền của Đại hội đồng cồ đông theo quy định pháp luật 
bắt buộc phái do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9: Thông qua tờ trình ủy quvền cho Hội Đồns Quản trị được chủ động, toàn quyền 
quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư. mua, bán, vay, cho vay và họp đồng 
khác có giá trị bans hoặc lớn hơn 35% tôns siá trị tài sản được shi trons báo cáo 
tài chính năm 2020.

Điều 10: Thông qua tờ trình việc sừa đổi bổ sung Điều lệ tồ chức và hoạt động của công ty 
đă được thôns qua theo Nshị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2020 để 
phù họp với quy định pháp luật mới ban hành và có hiệu lực từ đầu năm 2021 (Chi 
tiết theo nội duns tờ trình và bản Dự thảo Điều lệ đính kèm tại Đại hội).

Điều 11: Thôns qua tờ trình về việc đê xuất nhận chuvên nhượns cô phiêu của cô đôns và 
nsười có liên quan, cụ thê như sau:

1. Đôi tượns nhận chuvên nhượns:

> Ôns Lê Đức Nsuyên Năm sinh: 1957

CCCD số: 001057011189 Ngày cấp: 30/01/2018

Tại: Cục cs ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư.

> Nsười có liên quan cua ôns Lẻ Đức Nsuyẻn theo quy định pháp luật.

2. Ôns Lê Đức Nsuyên và nsười có liên quan được quvền nhận chuyên nhượns 
cồ phiếu có quvền biêu quyết dans lưu hành của Côns tv cổ  phần Xây lắp 
Thươns mại 2 dẫn đên việc sở hừu đạt các mức từ 25% trở lên sô cô phiêu có 
quyền biểu quyết của còns ty; đạt hoặc vượt mức 35%. 45%, 55%, 65%. 75% 
số cổ phiếu có quyền biêu quyết của côns ty mà không phải chào mua công 
khai.

3. Phươns thức siao dịch: phươns thức khớp lệnh và phươns thức giao dịch thỏa 
thuận.

Điều 12: Thông qua tờ trình vê việc đẻ xuât chào bán cô phân đê tăns vôn điêu lệ, cụ thê 
như sau:

1. Loại cô phần chào bán: cô phân phô thông.

2. Số lượns cô phần chào bán: 2.000.000 cô phần.
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3. Giá chào bán dự kiến: Giao Hội đồng quản trị quyêt định giá chào bán. tuy 
nhiên giá chào bán không được thấp hơn giá trằn tại thời diêm quyết định chào 
bán.

4. Thời gian chào bán: Dự kiến trong năm tài chính 2022.

Trường họp trong năm tài chính 2022 chưa hoàn tất các thủ tục chào bán, thì 
tiếp tục thực hiện trong năm 2023 nhưng phải hoàn tât việc chào bán trước 
Đại hội cô done thường niên năm 2023.

5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: Tùy thuộc giá bán tại thời diêm thực 
hiện.

6. Phương án sử dụng, tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: tăng 
vốn điều lệ.

7. Hình thức chào bán:

- Giao Hội Đồng Quản trị được quyền quyết định lựa chọn hình thức chào 
bán cồ phần để tăng vốn điều lệ theo một trong các hình thức sau:

+ Chào bán cồ phần cho cồ đông hiện hừu

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ

+ Chào bán cổ phần ra công chúng

- Theo đó. tùy vào quyết định lựa chọn hình thức chào bán nào, đôi với mỗi 
hình thức chào bán đều phải đàm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp 
luật hiện hành và đàm bảo tuân thủ đúng các quy định sau:

7.1 Đối với hình thức "Chào bán cô phân cho cô đông hiện hữu":

- Chào bán toàn bộ số cồ phần chào bán cho tất cả cố đông theo tỷ 
lệ sở hừu cô phần hiện có của họ tại công ty.

- Cồ đông có quyền chuyên quyền ưu tiên mua cô phần của mình 
cho cô đông khác.

- Trường họp số lượng cố phần dự kiến chào bán không được cổ 
đông và người nhận chuyển quyên ưu tiên mua đăng ký mua hêt 
thì Hội đỏng quản trị có quyên bán sô cô phân còn lại cho cô 
đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi 
hơn so với điều kiện chào bán cho các cô đông trước đó.

7.2 Đối với hình thức "Chào bán cô phần riêng lẻ":

- Đối tượng được chào bán:

+ Ỏng Lê Đức Nguyên Năm sinh: 1957

CCCD số: 001057011189 Ngày cấp: 30/01/2018
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Tại: Cục cs ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư.

+ Người có liên quan của ông Lê Đức Nguyên theo quv định 
pháp luật.

Thời sian hạn chế chuyên nhượng: việc chuyên nhượng cô phiêu 
bàng hình thức riêng lẻ sau khi Nhà đầu tư mua bị hạn chê tôi 
thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiều là 01 
năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuvên nghiệp kê từ ngày 
hoàn thành đợt chào bán.

- Ông Lê Đức Nguvên và người có liên quan được quyên mua cô 
phiếu mới phát hành của Công ty c ồ  phần Xây lắp Thương mại 
2 dẫn đến việc sở hữu đạt các mức từ 25% trở lên số cô phiếu có 
quyền biêu quyết của công ty; đạt hoặc vượt mức 35%, 45%,
55%, 65%, 75% số cồ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mà 
không phải chào mua công khai

7.3 Đôi với hình thức ’’Chào bán cô phân ra công chúng’*:

- Việc chào bán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng
khoán. ‘

- Đôi với sỏ cô phiêu không được nhà đâu tư không đăng ký mua, ụ
không nộp tiền mua, sô cô phiêu lẻ: £

+ Giao Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho một hoặc 
một sô nhà đau tư xác định và phải bảo đảm điều kiện chào 
bán, điêu kiện vê quyên, nghĩa vụ của nhà đâu tư không 
thuận lợi hơn so với điêu kiện chào bán cho cô đông hiện 
hữu.

+ HĐQT được xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được 
mua cô phiêu. Nhừng người có quyền lợi liên quan đến việc 
phân phôi cô phiêu không được tham gia biêu quvêt. Sô cô 
phiếu này bị hạn chế chuyền nhượng trong thời hạn tối thiểu 
01 năm kẻ từ ngày kêt thúc đợt chào bán.

+ Thông qua châp thuận cho cá nhân, tô chức và người có liên 
quan theo quy định tại các diêm a. b. c, d. e và g khoản 46 
Điẻu 4 của Luật chứng khoán được quvền mua cổ phiếu 
mới phát hành dẫn đến việc sờ hừu đạt các mức từ 25% trở 
lên sô cô phiêu có quyên biêu quyết của công tv; đạt hoặc 
vượt mức 35%. 45%. 55%, 65%. 75% số cồ phiếu có quyền 
biêu quyêt của công ty và việc nhận chuyển nhượng không 
phải chào mua công khai.
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8. Giao Hội Đồng Quản trị được quyền quyết định lựa chọn Công ty Chứng 
khoán làm Đại lý thực hiện các giao dịch bán cô phiếu; Quyết định giá chào 
bán, thời gian chào bán cụ thê trong khung giá và thời gian chào bán đã được 
ĐHĐCĐ thông qua; Đồng thời triển khai chỉ đạo thực hiện việc chào bán cồ 
phần trên thực tế, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc 
mỗi đợt bán cô phân theo quy định.

Điều 13: Thông qua tờ trình ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến (online) (Chi

Điều 14: Thông qua tờ trình về số lượng nhân sự bầu bồ sung Thành viên Ban kiêm soát 
nhiệm kỳ 2020 -  2025 và giới thiệu danh sách nhân sự ứng cừ bô sung làm thành 
viên BKS nhiệm kỳ 2020 -  2025, cụ thề thông qua:

1. Thông qua đơn từ chức của một (01 )Thành viên Ban kiêm soát.

2. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bô sung Thành viên Ban Kiêm 
soát Công ty cồ  phần Xây Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 -  2025.

3. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiêm soát bô sung cho nhiệm kỳ 2020 -  
2025 là: 01 thành viên.

Kết quả nhân sự được bầu bồ sung làm thành viên Ban Kiêm soát nhiệm kỳ 2020 -  
2025 (theo báo cáo cùa Ban kiêm phiêu), như sau:

Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -  2025, được ĐHĐCĐ bầu cừ 
tại Đại Hội đồng cồ đông thường niên năm 2021, là: Ỏng Đặng Xuân Dùng - Chức 
danh: Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 15 : Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 09/10/2021.

Tắt cả các Cồ đông. Hội đồng quản trị, Ban Kiềm soát, Ban Tồng Giám Đốc Công 
ty Cổ phần Xây Lap Thương Mại 2 nhiệm kỳ 2020 -  2025 chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này.

tiêt theo nội dung tờ trình và bán Dự thảo Điêu lệ đính kèm tại Đại hội).

Nơi nhân:
- ĐHĐCĐ;
- Như Điều 14;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM , 
TTTKCK
- LưuVPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐÒNG c ố  ĐÔNG 
ĐỎNG QUẢN TRỊ
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