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Thưc hiẹn Luat doanh nghiep, Điều lệ công ty cổ phần Cafico Việt Nam 
và Nghị quyết số 19/2021/HDQT.K5-CFC ngày 08.5.2021 của Hội đồng quản 
trị Công ty về việc triệu tạp kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, 
Đai hoi đồng cổ đông họp kỳ bất thường vào lúc 8 giờ, ngày 17 tháng 7 năm 
2021 tai tru sờ chính của Công ty, đia chỉ số 35 đường Nguyền Trọng Kỷ, Cam 
Ranh, Khánh Hòa.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dư hop có mặt tại kỳ họp là 18 
người, đa; d;en cho 1.526.410 cỗ phần, đạt tỷ lệ 68,3% vòn điều lệ. Kỳ hop đà 
tiến hành đúng quy định của Điêu lệ Cõng ty và Luạt doanh nghiệp.

Kỳ hop tiến hành các nội dung theo chương trình đà đươc thông qua Đai

Điều 1 : Nhất trí thông qua việc hủy tư cách còng ty đai chúng đối với 
Công ty cô phần Cafico Việt Nam.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hơp lệ 
tại kỳ hop.

Điều 2 : Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi một số điều của Điều lệ 
công ty, bao gòm :

1. Khoản 1 Điều 1 về giải thích từ ngừ trong Điều lệ;
2. Khoản 1, 2, 6 Điều 5 về vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông;
3. Khoản 4 Điều 6 về việc cấp lại chứng chỉ cổ phiếu cho cổ đông;
4. Khoản 2, 3 Điều 11 về quyén của cổ đông;
5. Khoản 5 Điều 12 về nghĩa vụ của cổ đông;
6. Khoản 3, 4 Điều 13 về triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường;
7. Khoản 2 Điều 14 về quyền và nhiem vụ của Đal họi đồng cổ đông;
8. Khoản 3, 4, 5 Điều 17 về triệu tap họp Đại hội đồng cổ đông, chương 

trình hop và thông bao hop Đai hoi đồng cổ đông;
9. Khoản 1 Điều 18 về điều kiện tiến hành hop Đại hội đồng cổ đông;
10. Khoản 4 Điều 20 về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ
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11. Khoản 1 Điều 26 về Chủ tịch Hội đồng quàn trị
12. Điều 31 về Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty;
13. Khoản 1 Điều 37 về quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ;
14. Điều 47 về con dấu của Công ty.

Tỳ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hơp lệ 
tai kỳ hop.

Điều 3 : Nhất trí thông qua toàn vãn Quy chế noi bộ về quàn trị công ty, 
gồm có 9 Chương, 52 Điều, đà được Hội đồng quản trị đệ trình Đại hoi đồng cổ 
đông. Bàn Quy chê này thay thê Bàn Quy chê quản trị nội bộ công ty ban hành 
theo Nghi quyêt Đại hội đồng cô đông nãm 2018.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tống sổ phiếu biểu quyết hơp lệ 
tai kỳ họp.

Điều 4 : Nhất trí thông qua toàn vần Quy chế hoat đong của Hoi đồng 
quàn trị, đã được Hội đồng quản trị de trình Đai hoi đồng cố đông, gồm có 7 
Chương, 23 Điều.

Tý lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tồng số phiếu biểu quyết họp lệ

Điều 5 : Nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động cua Ban Kiềm 
soát, đà được Hội đồng quản trị đê trình Đai hội đồng cổ đông gồm có 7 
Chương, 22 Điểu.

Tý lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tồng số phiếu biểu quyết họp lệ 
tại kỳ họp.

Điều 6 : Điều khoản thi hanh.
Nghi quyết nay được Đai hội đồng cổ đông, kỳ họp bất thường năm 2021 

nhất trí thông qua toàn vãn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu 
quyết họp lệ tại kỳ họp; có hiệu lực kê từ ngày 17 thang 7 năm 2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 
đốc, chịu trách nhiêm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thưc hiện 
theo chức năng nhiem vụ của mình phù họp với Điều lệ của Công ty và quy 
đinh của pháp luạt.

tại kỳ họp.

CÔNG T ¥  € Ô  .PHẦN CAFICO VIỆT NAM

Nơi nhăn:
Như đièu 6; 
Lưu: VP/HĐQT

NGƯYẺN QUANG TUYÉN

2



CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
' Độc lập -  Tự do -  Hạnh phuc

BIÊN BẢN
KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐỒNG BẤT THƯỜNG

NĂM 2021
( KỲ HỌP THỨ XXII - NGÀY 17. 7. 2021 )

Kỳ họp bất thường năm 2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ  phần 
Cafico Việt Nam đã khai mạc lủc 8 giờ 00 ngày 17.7.2021, tại trụ sở chính 
Công ty (Địa chỉ: sổ 35 đường Nguyên Trọng Kỷ, thành phổ Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa).

I/ NGHI THỨC:
1, Sau phần tuyên bổ lý do và giới thiệu thành phần dự họp, Ban tổ chửc 

kỳ họp báo cáo danh sách cổ đông dự họp :
Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt 18 người, tương 

ứng với 1.526.410 cổ phẩn (có phụ lục danh sách kèm theo), chiếm tỷ lệ 
68,3% tổng sổ cổ phần có quyền biếu quyết. Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ 
trên đủ điều kiện để kỳ họp tiến hành.

2, Ban tổ chửc thông báo chương trình nghị sự kỳ họp (đã thông báo 
trước cho co đồng và không có đề nghị thay đoi), cụ thế như sau:

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc hủy tư cách công ty đại 
chủng của Công ty - Đại hội đổng cổ đông thảo luận và biếu quyết;

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về sửa đổi nội dung một sổ điều của 
Điều lệ Công ty - Đại hội đổng cổ đông thảo luận và biểu quyết;

- Thông qua Quy chế quản ừị nội bộ -  Thảo luận và quyết nghị.
- Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT -  Thảo luận và quyết nghị.
- Thông qua Quy chế hoạt động BKS -  Thảo luận và quyết nghị.
- Thông qua Nghị quyết kỳ họp -  Thảo luận và quyết nghị.
- Tổng kết, bế mạc.

3, Chủ trì kỳ họp : Ông : NGUYỄN QUANG TUYẾN, Chủ tịch Hội đổng 
quản trị (theo quy định của Điều lệ Công ty).

4, Thư ký kỳ họp : Đại hội đổng cổ đông đã nhất trí cử thư ký kỳ họp :
Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu, cổ đông công ty

Biểu quyết:

Đổng ý : 1.526.410 phiếu/ 1.526.410 phiếu biểu quyết tại kỳ họp - tỷ lệ: 
100% .

Không đổng ý : không.
Ý kiến khác : không.
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5, Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp: Đại hội đổng cổ đông đã nhất trí cử Ban 
kiểm phiếu kỳ họp, gổm các ông bà sau:

- Ông Trần Văn Huớc, cổ đông công ty
- Bà Phan Thị Liru, cổ đông công ty
- Ông Nguyễn Đính, cổ đông công ty

Biểu quyết:
Đổng ý: 1.526.410 phiếu/ 1.526.410 phiếu biểu quyết tại kỳ họp - tỷ lệ: 

100% .

Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

II/NỘI DUNG KỲ HỌP :

1/Đ ại hội đồng cỗ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng:
Ông Nguyễn Quang Tuyến, Chủ tịch Hội đổng quản trị, trình bày Tờ trình 

số 23/2021/HDQT.K5-CFC ngày 03 tháng 7 năm 2021 của HĐQT trình Đại 
hội đổng cổ đông phê duyệt về việc hủy tu  cách công ty đại chúng của Công ty.

Đại hội đổng cổ đông đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết nhu sau:
Đồng ý : 1.526.410 phiếu/ 1.526.410 phiếu ( tỉ lệ 100% )
Không đổng ý : không.
Ý kiến khác : không.

2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đỗi nội dung
r  > >

_ > _ Ạ  -* -•  Ạ  ?  T X  •  ỵ \  » y \  y \  _ Jmột sô điêu của Điêu lệ công ty:
Ông Truơng Lên thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình số 

24/2021/HDQT.K5-CFC ngày 03.7.2021 của Hội đổng quản trị về việc đề 
nghị sửa đổi, bổ sung nội dung một sổ điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp 
với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.

Tại kỳ họp, ngoài các nội dung theo Tờ trình đề nghị của HĐQT, cổ đông 
có ý kiến bổ sung, đề nghị bỏ nội dung “Chủ tịch Hội đổng quản trị có thể 
kiêm Tổng giám đốc Công ty” tại Khoản 1 Điều 26, vì nội dung này trái với 
quy định về quản trị đối với công ty đại chúng.

Đại hội đổng cổ đông thảo luận việc sửa đổi nội dung một sổ điều của 
Điều lệ Công ty thông qua nội dung Tờ trình sổ 24/2021/HDQT.K5-CFC và ý 
kiến đề nghị sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, tiển hành biểu quyểt 
thổng nhất nội dung sửa đổi một sổ điều của Điều lệ Công ty nhu sau :

2.1) Sửa đỗi Khoản 1 Điều 1: Giải thích từ ngữ trong Điều lệ 
“ Điều 1. Giải thích từ ngữ

1. Trong Điều lệ này, những từ ngữ duới đây đuợc hiểu nhu sau :
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a. Vốn điều lệ là vổn do tất cả các cổ đông đóng góp và do tích lũy từ 
hiệu quả trong quá trình hoạt động, đuợc quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.

b. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đuợc 
Quổc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

c. Ngày thành lập là ngày 02 tháng 07 năm 2001 theo quyết định số 
372-QĐ/TTg ngày 02 tháng 07 năm 2001 của Thủ tuớng Chính phủ.

d. Cán bộ quản lỷ là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kề toán 
truởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty đuợc Hội đổng quản trị phê 
chuẩn.

e. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức đuợc quy định tại Điều 
4.17 của Luật Doanh nghiệp.

f. Thời hạn hoạt động là thời hạn hoạt động của Công ty đuợc quy 
định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) đuợc Đại hội 
đổng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết.

g. Việt Nam là nuớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
h. Hội đồng là Hội đổng quản trị Công ty cổ phẩn Cafico Việt Nam.
i. Chủ tịch là Chủ tịch Hội đổng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt

Nam.
j. Đại hội đồng là Đại hội đổng cổ đông Công ty cổ phần Cafico Việt

Nam.
k. Cổ đông là các cá nhân hay tổ chức đuợc ghi tên trong sổ đăng ký 

cổ đông của Công ty với tu cách là nguời sở hữu cổ phần.
l. Địa bàn kinh doanh là lãnh thổ Việt Nam và nuớc ngoài.
m. Pháp luật là các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 2 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 
03/06/2008.

2 . . . . ”

Sửa đoi lại là:

“ Điều 1. Giải thích từ ngữ
1. Trong Điều lệ này, những từ ngữ duới đây đuợc hiều nhu sau :

a. Vốn điều lệ là vốn do tẩt cả các cổ đông đóng góp và do tích lũy từ 
hiệu quả trong quá trình hoạt động, đuợc quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.

b. Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoăc cồ phần, theo đỏ 
nguời sở hữu cỏ quyền biểu quvềt về những vấn đề thuốc thầm quyền quvềt 
đinh của Đai hôi đồng cồ đông.

C. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đuợc 
Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

d. Ngày thành lập là ngày 02 tháng 07 năm 2001 theo quyết định số 
372-QĐ/TTg ngày 02 tháng 07 năm 2001 của Thủ tuớng Chính phủ.
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e. Người quản lý Công ty là Chủ tích Hôi đồng quản tri, Thành viên 
Hôi đồng quản tri. Tổng giám đổc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty 
được Hội đổng quản trị phê chuẩn.

£ Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Điều 
4.23 của Luật Doanh nghiệp.

g. Thời hạn hoạt động là thời hạn hoạt động của Công ty được quy 
định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội 
đổng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết.

h. Việt Nam là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
£ Hội đồng là Hội đổng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam. 
ỵ  Chủ tịch là Chủ tịch Hội đổng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt

Nam.
k. Đại hội đồng là Đại hội đổng cổ đông Công ty cổ phần Cafico Việt

Nam
L Cổ đông là các cá nhân hay tổ chức được ghi tên trong sổ đăng ký 

cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phần.
m, Địa bàn kinh doanh là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.
n. Pháp luật là các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 2 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sổ 80/2015/OH13 ngày 
20/06/2015.

2 . . . . ”

2.2) Sửa đỗi Khoản 1, 2, 6 Điều 5: vốn điều lệ, cỗ phần, cỗ đông 
“ Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông

1. Vốn điều lệ của Công ty là 24.436.800.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi 
bổn tỷ, bổn trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm ngàn đồng Việt Nam). Tống số 
vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 2.443.680 cổ phần (hai triệu, bổn 
trăm, bổn mươi ba ngàn, sáu trăm tám mươi cố phần) với mệnh giá là 10.000 
VNĐ/cổ phần (mười ngàn đổng/cổ phần).

2 . . . .

3. ...

4. ...

5. ...

6. Công ty có thề 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 
pho thông do Công ty mua lại là co phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thế chào 
bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng 
khoán và văn bản hưởng dân liên quan.

7. ...”

Sửa đoi lại là:
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1. Vốn điều lệ của Công ty là 22.342.800.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi 
hai tỷ. ba trăm bồn mươi hai tri êm tám trăm ngàn đồng Viet Nam). Tổng sổ 
vổn Điều lệ của Công ty được chia thành 2,234,280 cổ phẩn thai triêu, hai 
trăm, ba mươi bốn ngàn, hai trăm tám mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 
VNĐ/cổ phẩn (mười ngàn đổng/cổ phẩn).

2. Công ty có thể thay đồi vổn điều lệ khi được Đại hội đổng cổ đông 
thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. ...

4. ...

5. ...

6. Công ty có thể mua cổ phẩn do chính công ty đã phát hành theo những 
cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành, cồ  phần 
phổ thông do Công tv mua lai đươc quản lý, xử lý và hach toán phủ hơn với 
quv đinh của Điều lê này, của các văn bản luât và hưởng dẫn hên quan,

7.

2.3) Sửa đỏi Khoản 4 Điều 6: cấp lại chứng chỉ cỗ phiếu.
“ Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu

“ Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông

4. Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh 
mẩt, mẩt cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được 
cẩp chứng chỉ 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 ”.

Sửa đoi lại là:

“ Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu

4. Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh 
mẩt, mẩt cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được 
cẩp chứng chỉ cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở 
hữu cổ phần, cam kết chiu trách nhiêm về những tranh chấp phát sinh từ viêc 
cấp lai chứng chỉ cồ phiếu mới và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công
ty

2.4) Sửa đôi khoản 2, khoản 3 Điêu 11 Điêu lệ công ty : Quyên của cô 
đông
“ Điều 11. Quyền của cổ đông

1 . ...

2. Người nắm giữ cổ phẩn phổ thông có các quyền sau :
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a. Tham dự và phát biểu trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông và 
thực hiện quyền biểu quyết trực tiểp hoặc thông qua đại diện đuợc uỷ quyền;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c. Tự do chuyển nhuợng cổ phần đã đuợc thanh toán đầy đủ theo quy 

định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;
d. Đuợc iru tiên mua cổ phiếu mới chào bán tuơng ứng với tỷ lệ cổ 

phần phổ thông mà họ sở hữu;
e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đển cổ đông 

trong Danh sách cổ đông đủ tu cách tham gia họp Đại hội đổng cổ đông 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, sổ biên 
bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g. Truờng hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, đuợc nhận một phần tài 
sản còn lại tuơng ứng với sổ cổ phần góp vổn vào Công ty sau khi Công ty đã 
thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khảc của Công ty 
theo quy định của pháp luật;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các truờng hợp quy 
định của Luật doanh nghiệp;

i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng sổ cổ phần phổ 
thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau :

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy 
định tuơng ứng tại các Điều 24.3 và Điều 32.2 của 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 79 và Điều 97 của Luật doanh nghiệp;

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông 
có quyền tham dự và bỏ phiếu tại 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 thầy cần thiết. Yêu cầu phải 
thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thuờng trú, quổc tịch, sổ Giầy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối 
với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thuờng trú, quổc tịch, sổ quyết định thành 
lập hoặc sổ đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; sổ luợng cổ phần 
và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng sổ cổ phần của cả nhóm 
cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng sổ cổ phần của công ty; vần đề cần kiểm tra, 
mục đích kiểm tra;

e. Các quyền khác đuợc quy định tại Điều lệ này.”

Sửa đoi, bo sung như sau (Bo sung các mục 2i, 2j, 2k, sửa mục 2i thành 21; sửa 
đoi khoản 3 của Điều này):
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1. ...

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau :
a. Tham dự và phát biểu trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông và 

thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;
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. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ 

phần phổ thông mà họ sở hữu;
e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông 

trong Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia họp Đại hội đồng cổ đông 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, sổ biên 
bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của 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 số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã 
thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần 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 của Luật doanh nghiệp;

i. Đuoc đối xử bình đẳng. Mỗi cồ phần của củng mốt loai đều tao cho 
cồ đông sở hữu các quyền, nghĩa vu và lơi ích ngang nhau. Trường hon Công 
tv cỏ các loai cồ phần uu đãi, các quyền và nghĩa vu gắn liền vói các loai cồ 
phần uu đãi phải đươc Đai hôi đồng cồ đông thông qua và công bố cho cồ 
đông.

i. Đươc tiếp cân đầy đủ thông tin đinh kỳ và và bầt thường do Công tv 
công bố theo quv đinh của pháp luât.

k. Đuoc bảo vê các quyền, loi ích hop pháp của mình, đề nghi đình 
chỉ, hủy bỏ nghi quyết, quyết đinh của Đai hôi đồng cồ đông. Hôi đồng quản 
tri theo quy đinh của luât Doanh nghiệp.

L Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.
3. Cồ đông hoăc nhỏm cồ đông nắm giữ tử 5% tồng số cồ phần phổ thông 

trở lên cỏ các quyền sau :

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy 
định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 32,3 của 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 tai Điều 115 và Điều 140 của Luật doanh nghiệp;

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông 
có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;

“ Điều 11. Quyền của cổ đông
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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 thuờng trú, quốc tịch, sổ Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối 
với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thuờng trú, quổc tịch, sổ quyết định thành 
lập hoặc sổ đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; sổ luợng cổ phần 
và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng sổ cổ phần của cả nhóm 
cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng sổ cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm 
tra, mục đích kiểm tra;

e. Các quyền khác đuợc quy định tại Điều lệ này.”

2.5) Bỗ sung Điều 12: Nghĩa vụ của cỗ đông 
“ Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông có nghĩa vụ sau :

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành 
quyết định của Đại hội đổng cổ đông, Hội đổng quản trị;

2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 
quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện đuợc ủy quyền, cổ  đông có thể ủy 
quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng 
cổ đông;

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;

4. Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (nhu địa chỉ, chi tiết tài khoản...) 
một cách chính xác để bảo đảm khi giao dịch (mua, bán cổ phần, chia cổ 
tức...);

5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty duới 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 tu  lợi hoặc phục vụ 

lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
c. Thanh toán các khoản nợ chua đến hạn truớc nguy cơ tài chính có 

thể xảy ra đổi với Công ty;

6. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.”

Sửa đoi bo sung (Bo sung khoản 5, sửa khoản 5, 6 tưong ứng thành thành 
khoản 6, 7) như saw.

“ Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông có nghĩa vụ sau :

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 
quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện đuợc ủy quyền, cổ  đông có thể ủy
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quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng 
cổ đông;

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;

4. Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (nhu địa chỉ, chi tiết tài khoản...) 
một cách chính xác để bảo đảm khi giao dịch (mua, bán cổ phần, chia cổ 
tức...);

5. Bảo mat các thông tin đuơc Công tỵ cung cấp theo quy đinh của Điều 
lê Công tv và pháp luât; chỉ sử dung thông tin đuơc cung cấp để thuc hiên và 
bảo vê quyền và lơi ích hơn pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoăc sao gởi 
thông tin đuơc Công tỵ cung cấp cho tồ chức, cá nhân khác;

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty duới 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 tu  lợi hoặc phục vụ 

lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
c. Thanh toán các khoản nợ chua đến hạn truớc nguy cơ tài chính có 

thể xảy ra đổi với Công ty;

7. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện 
hành.”

2.6) Sửa đỗi khoản 3, khoản 4 Điều 13 : Đại hội đồng cỗ đông 
“ Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

1......

2........

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thuờng 
trong các truờng hợp sau:

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
b. Bảng cân đổi kế toán năm, hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài 

chỉnh phản ánh von chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với sổ đầu kỳ;
c. Khi sổ thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn ba (03) nguời;
d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này 

yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập 
họp Đại hội đồng phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của 
các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu đuợc lập thành nhiều bản, trong 
đó mỗi bản phải có chữ ký của tổi thiểu một (01) cổ đông có liên quan;

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lỷ 
do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lỷ cấp 
cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh 
nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ỷ  định hành động ngoài 
phạm vi quyền hạn của mình,

f. Các truờng hợp khác theo quy định của pháp luật.
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4. Triệu tập họp Đại hội đổng cổ đông bất thường.

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đổng cổ đông trong 
thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày sổ thành viên Hội đổng quản trị còn lại 
như quy định tại Điều 13.3c hoặc nhận được yêu cấu quy định tại Điều 13.3d 
và Điều Ỉ3.3e.

b. Trường hợp Hội đổng quản trị không triệu tập họp Đại hội đổng cổ 
đông theo quy định tại Điều 13.4a thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiểp 
theo, Ban kiểm soát phải thay thể Hội đổng quản trị triệu tập họp Đại hội đổng 
cổ đông theo quy định Điều 97.5 Luật Doanh nghiệp.

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đổng cổ 
đông theo quy định tại Điều 13.4b thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiểp 
theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điều 13.3d có quyền 
thay thể Hội đổng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đổng cổ đông 
theo quy định Điều 97.6 Luật doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội 
đổng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, 
thủ tục tiển hành kỳ họp. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiển hành kỳ họp 
Đại hội đổng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gổm 
những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đổng cổ đông, kể cả chi 
phí ăn ở và đi lại.”

Sửa đoi (Bỏ 2 mục 13.3b, 13.3e, thay đoi 13.3c, 13.4) lại là:

“ Điều 13. Đại hội đồng cổ đông
1 . ...

2. ...

3. Hội đổng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đổng cổ đông bất thường 
trong các trường hợp sau:

a. Hội đổng quản trị xét thấy cần thiểt vì lợi ích của Công ty;
b. Sổ thành viên Hôi đồng quản tri. Ban kiểm soát cỏn lai ít hon sổ 

lương thành viên tồi thiểu theo quy đinh của pháp luât:
c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này 

yêu cầu triệu tập họp Đại hội đổng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập 
họp Đại hội đổng phải nêu rõ 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, trong đó 
mỗi bản phải có chữ ký của tổi thiểu một (01) cổ đông có liên quan/

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lê này.
4. Triệu tập họp Đại hội đổng cổ đông bất thường.

a. Hội đổng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đổng cổ đông trong 
thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày sổ thành viên Hôi đồng quản tri. Ban 
kiểm soát còn lại như quy định tại Điều 13.3b hoặc nhận được yêu cầu quy 
định tại Điều 13.3c.
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b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định tại Điều 13.4a 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 Điều 140,3 Luật Doanh nghiệp.

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định tại Điều 13.4b thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp 
theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điều 13.3c có quyền 
thay thế Hội đổng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đổng cổ đông 
theo quy định Điều 140,4 Luật doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội 
đổng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, 
thủ tục tiến hành kỳ họp. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành kỳ họp 
Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gổm 
những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi 
phí ăn ở và đi lại.”

2.7) Sửa đỗi khoản 2 Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cỗ 
đông
“ Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

1 . ...

2. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên và bất thường thông qua quyết 
định về các vấn đề sau :

a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;
b. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
c. 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 Đại hội đồng cổ đông;

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm soát;

e. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
f. Loại cổ phần và sổ lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi 

loại cổ phần;
g. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
h. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh

lý; , ' ,
i. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 

soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;
k. Quyết định giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có 

giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của 
Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

l. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
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m. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với 
những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị 
bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của 
Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

n. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác 
của Công ty.

3. ...”

Sửa đoi bo sung (Bo sung 14.2f) là:

“ Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
1 . ...

2. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên và bất thường thông qua quyết 
định về các vấn đề sau :

a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;
b. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
c. 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 Đại hội đồng cổ đông;

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm so á t;

e. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
f. Phê duvêt Ouv chế quản lý nôi bô về quản tri Công ty. Ouv chế hơat 

đông Hôi đồng quản tri. Ouv chế hơat đông Ban kiểm soát;
g. Loại cổ phấn và số lượng cổ phấn mới sẽ được phát hành cho mỗi 

loại cổ phần;
h. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
ị. 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 hoặc Ban 

kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;
L Quyết định giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có 

giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của 
Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gấn nhất được kiểm toán;

m, Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
n. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những 

người được quy định tại Điều 167,1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng 
hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công 
ty được ghi trong báo cáo tài chính gấn nhất được kiểm toán;

0. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác 
của Công ty.

3. ...”
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2.8) Sửa đỏi khoản 3, khoản 4, khoản 5b Điều 17:
“ Điều 17. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông 
báo họp Đại họi đổng cổ đông

1.......

2 ..........

3. Thông báo họp Đại hội đổng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ 
đông, đồng thời công bổ trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng 
khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại 
hội đổng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại 
hội đổng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một 
cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đổng cổ đông, các tài liệu liên quan 
đến các vấn đề sẽ được biều quyết tại kỳ họp được gửi cho các cổ đông hoặc 
đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không 
được gửi kèm thông báo họp Đại hội đổng cổ đông, thông báo mời họp phải 
nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử đề các cổ đông có thề tiếp cận.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 Điều lệ này 
có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình kỳ họp Đại hội đổng cổ 
đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít 
nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp Đại hội đổng cổ đông. Đề 
xuất phải bao gổm họ và tên cổ đông, sổ lượng và loại cổ phần người đó nắm 
giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đổng cổ đông có quyền từ chổi những đề 
xuất liên quan đến Điều 17.4 trên đây trong các trường hợp sau:

a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không 
đúng nội dung;

b. Vào thời điềm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít 
nhất 10% co phần pho thông trong thời gian liên tục ỉt nhất sáu (06) tháng 
theo quy định tại Điều 11.3 Điều lệ này;

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thấm quyền của Đại hội đổng 
cổ đông bàn bạc và thông qua.

6....... ”

Sửa đổi như sau :

“ Điều 17. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và 
thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

1......

2 .......

3. Thông báo họp Đại hội đổng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ 
đông, đổng thời công bổ trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng 
khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại 
hội đổng cổ đông phải được gửi ít nhất hai muoi mồt (21) ngày trước ngày họp
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Đại hội đồng cổ đông, (tính tử ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyến đi 
một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên 
quan đến các vấn đề sẽ được biếu quyết tại kỳ họp được gửi cho các cổ đông 
hoặc 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 địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thế tiếp cận.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 Điều lệ này 
có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình kỳ họp Đại hội đổng cổ 
đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít 
nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Đề 
xuất phải bao gổm họ và tên cổ đông, sổ lượng và loại cổ phấn người đó nắm 
giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền tử chổi những đề 
xuất liên quan đến Điều 17.4 trên đây trong các trường hợp sau:

a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không 
đúng nội dung;

b. Vào thời điếm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít 
nhất 5% cồ phần phổ thông theo quy định tại Điều 11.3 Điều lệ này;

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thấm quyền của Đại hội đồng 
cổ đông bàn bạc và thông qua.

6 . . . . ”

2.9) Sửa đỗi khoản 1 Điều 18:
“ Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành họp khi có sổ cổ đông dự họp 
đại diện cho ít nhất 51% trong sổ cổ phần có quyền biếu quyết.”

Sửa lại l à :

“ Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành họp khi có sổ cổ đông dự họp 

đại diện cho trên 50% tổng sổ cổ phần có quyền biếu quyết.”

2.10) Sửa đồi khoản 4 Điều 20:
“ Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

4. Các quyết định khác ngoài quy định tại các khoản 2; 3 Điều này được 
thông qua khi được sổ cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng sổ phiếu biếu 
quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.”

Sửa lại l à :

“ Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
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3. Các quyết định khác ngoài quy định tại các khoản 2; 3 Điếu này đuợc 
thông qua khi đuợc số cố đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biếu quyết 
của tất cả cổ đông dự họp tán thành.”

2.11) Sửa đỗi khoản 1 Điều 26:

“ Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1 .Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản 
trị đế bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thế kiêm Tong 
giám đốc Công ty. ”

Sửa lại là :

“ Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị

l.Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản 
trị để bẩu ra một Chủ tịch.”

2.12) Sửa đỗi Điều 3 1 :
“ Điều 31. Thư ký Công ty

Sau khi tham khảo ỷ  kiến của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị chỉ định một (01) người làm Thư kỷ Công ty với nhiệm kỳ và những 
điều khoản theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng 
quản trị có thế bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy 
định pháp luật hiện hành về lao động. Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng có thế 
bo nhiệm một hay nhiều Trợ lỷ Thư kỷ Công ty tùy từng thời điếm. Vai trò và 
nhiệm vụ của Thư kỷ Công ty bao gồm :

1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại 
hội đồng cố đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

2. Tư vẩn về thủ tục của các cuộc họp;

3. Tham dự các cuộc họp;

4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
5. Cung cẩp 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 Ban kiểm 
soát.

Thư kỷ công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của 
pháp luật và Điều lệ cồng t y ”

Sửa lại là :

“ Điều 31. Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty
Sau khi tham khảo V kiến của Hôi đồng quản trig Chủ tích Hôi đồng quản 

tri bồ nhiêm mốt người phu trách quản tri Công tv kiêm Thư ký công tv với
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nhiêm kỳ và những điều khoản theo quyết đinh của Chủ tich Hôi đồng quản tri 
để hỗ trơ công tác quản tri công tv.

2, Người phu trách quản tri công tv không đươc đồng thời làm viêc cho 
tồ chức kiểm toán đươc chấp thuân đang thưc hiên kiểm toán các báo cáo tài 
chính của Công tv.

3, Người phu trách quản tri công tỵ cỏ quyền và nghĩa vu sau:

a) Tư vấn Hôi đồng quản tri trong viêc tồ chức hop Đai hôi đồng cồ 
đông theo quy đinh và các công viêc liên quan giữa Công tv và cồ 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) Tu vấn về thủ tục của các cuộc họp;
d) Tham dự các cuộc họp;
đ) Tu vấn thủ tuc lân các nghi quyết của Hôi đồng quản tri phủ hop 

với quv đinh của pháp luât;
e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng 

quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên 
Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hôi đồng quản tri về hoat đông công bố thông 
tin của Công tv;

h) Là đầu mối liên lac với các bên cỏ quyền lơi liên quan;
i) Bảo mat thông tin theo các quy đinh của pháp luât và Điều lê công

íỵi
k) Các quyền và nghĩa vu khác theo quy đinh của pháp luât.”

2.13) Sửa đỏi khoản 1 Điều 37:
“ Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Điều 11.3 của Điều lệ này 
có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được 
kiếm tra danh sách co đồng, các biên bản họp Đại hội đồng co đồng và sao 
chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chỉnh của 
Công ty. Yêu cầu kiếm tra do đại diện được uỷ quyền của co đồng phải kèm 
theo giấy uỷ quyền của co đồng mà người đó đại diện hoặc một bản sao cồng 
chứng của giấy uỷ quyền này.

2....... ”

Sửa từ “điều tra ” thành “tra cứu ” và nội dung khoản 1 lại là :

“ Điều 37. Quyền tra cửu số sách và hồ sơ
1. Cồ đông phổ thông cỏ quyền tra cửu sổ sách và hồ sơ. cu thể nhu sau:

a. Cồ đông phổ thông cỏ quyền xem xét, tra cửu và trích luc thông tin 
về tên và đĩa chỉ liên lac trong danh sách cồ đông cỏ quyền biểu quyết; yêu cầu
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sửa đồi thông tin không chính xác của mình; trích luc hoăc sao chụp Điều lê 
công tv. biên bản hop Đai hôi đồng cồ đông và nghi quyết Đai hôi đồng cồ 
đông;

b. Cồ đông hoăc nhỏm cồ đông sở hữu từ 05% tồng số cồ phần phổ 
thông trở cỏ quyền xem xét, tra cửu, trích luc sổ biên bản và nghi quyết, quyết 
đinh của Hôi đồng quản tri, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo 
của Ban kiểm soát, hơn đồng, giao dich phải thông qua Hôi đồng quản tri và tài 
liêu khác, trừ tài liêu liên quan đến bí mat thương mai, bí mat kinh doanh của 
Công ty;

c. Trường hơn đai diên đươc ủv quyền của cồ đông và nhỏm cồ đông 
yêu cầu tra cửu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủv quyền của cồ đông 
và nhỏm cồ đông mà người đỏ đai diên hoăc bản sao công chứng của giấy ủv 
quyền này.

2 . . . . ”

2.14) Sửa đỗi Điều 47:
“ Điều 47. Con dấu

ỉ. Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung con dấu chỉnh thức 
của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lỷ con dẩu theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ này. ”

Sửa lại (theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp) là:

“ Điều 47. Đấu của Công ty
1. Dấu của Công ty bao gồm con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc 

dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung 

dấu của Công ty, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện của Công ty.
3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quy định việc sử dụng, quản lý và 

lưu giữ dấu trong Công ty theo pháp luật hiện hành.”

Kết quả biểu quyết thông qua việc sửa đổi nội dung một số điều như trên 
của Điều lệ Công ty như sau:

Đồng ý : 1.526.410 phiếu/ 1.526.410 phiếu ( tỉ lệ 100% )
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

3. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty:
Đại diện Hội đồng quản trị trình bày nội dung bản dự thảo Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua tại phiên họp ngày 
03.7.2021.
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Đại hội đồng cổ  đông thảo luận thông qua từng điều khoản của bản dự 
thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, biểu quyết phê duyệt toàn văn và công 
nhận hiệu lực bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty bao gồm 9 chuơng 52 
điều kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2021. Bản Quy chế này thay thế Bản quy chế 
nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ 
đông thuờng niên năm 2018.

Kết quả biểu quyết nhu sau:
Đồng ý : 1.526.410 phiếu/ 1.526.410 phiếu ( tỉ lệ 100% )
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

4. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty:
Tại kỳ họp, sau khi đuợc Hội đồng quản trị trình bày nội dung bản dự 

thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ  đông đã thảo 
luận thông qua từng điều khoản, biểu quyết phê duyệt toàn văn và công nhận 
hiệu lực bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty bao gồm 9 
chuơng 23 điều kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2021.

Kết quả biểu quyết nhu sau:
Đồng ý : 1.526.410 phiếu/ 1.526.410 phiếu ( tỉ lệ 100% )
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:
Ông Huỳnh Văn Phúc, Truởng Ban kiểm soát, trình bày nội dung bản dự 

thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Đại hội đồng cổ  đông đã thảo luận thông qua từng điều khoản, biểu quyết 

phê duyệt toàn văn và công nhận hiệu lực bản Quy chế hoạt động của Ban 
kiểm soát công ty bao gồm 9 chuơng 22 điều kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2021.

Kết quả biểu quyết nhu sau:
Đồng ý : 1.526.410 phiếu/ 1.526.410 phiếu ( tỉ lệ 100% )
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

6. Thông qua nghị quyết kỳ họp :
Thu ký công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông bản Dự thảo Nghị quyết 

kỳ họp.

Đại hội đồng cổ đông nghe, thảo luận và thống nhất toàn văn nội dung 
Nghị quyết kỳ họp và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:
Đồng ý : 1.526.410 phiếu/ 1.526.410 phiếu ( tỉ lệ 100% )
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.
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III/ BẾ MẠC :

Biên bản được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lúc 10 giờ 50 
phút cùng ngày. ,

Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, người chủ trì kỳ họp tổng kết bế mạc kỳ
họp.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

PHỤ LỤC
_  f _____________ W ______ __________  X  _________ A _______ ___ _  ______________________ X __ Ạ ________ .

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỒ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỒ ĐÔNG D ự  HỌP 
KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2021

SDK HỌ TÊN CỒ PHÀN SỎ 
HỮU

CỎ PHẦN ỦY QUYỀN SỐ PHIÉU 
BIỂU QUYẾT 
TƯƠNG ƯNGNGƯỜI ỦY QUYỀN SỐ CỎ PHẦN

1 Huỳnh Văn Phúc 44.400 (Số được ủy quyền) 32.570 76.970
Trịnh Thị Mỹ Lan 4.900
Lê Thị Hồng 2.400
Lương Thị Thu Trang 2.400
Nguyễn Thị Kim Sum 4.800
Nguyễn Thị Thu Thùy 4.200
Nông Thị Bích Chuyên 2.400
Phan Thị Nguyệt 2.880
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 4.490
Phạm Nguyễn Sỹ Kha 4.100

2 Lê Thị Thu Hà - (Số được ủy quyền) 6.750 6.750
Nguyễn Thị Đoàn 6.750

3 Lê Trung Trang 7.200 7.200
4 Lương Thanh Trí - (Số được ủy quyền) 86.600 86.600

Nguyễn Thị Thư 12.000
Đỗ Thị Năm 1.500
Hồ Thị Anh Tuyết 22.500
Phạm Văn Giêng 4.500
Đinh Văn Thuận 1.200
Trần Anh 15.600
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12.000
Trần Minh Quang 7.200
Võ Đặng Phương 10.100

5 Nguyễn Nhân 67.200 67.200
6 Nguyễn Nhật Quỳnh Liên 24.000 24.000
7 Nguyễn Quang Thông 101.700 101.700
8 Nguyễn Quang Tuyến 204.600 (Số được ủy quyền) 429.760 634.360

Huỳnh Thị Điểm 162.480
Huỳnh Thụy Nhật Phượng 60.000
Nguyễn Thị Bích Hồng 34.000
Nguyễn Thủy Hồng 12.000
Đặng Xuân Bình 12.000
Trần Thị Hương 16.800
Trần Hổ 8.700
Đỗ Trị 19.200



7

SDK HỌ TÊN CỎ PHẦN SỎ 
HỮU

CỔ PHẦN ỦY QUYỀN SỐ PHIÉU 
BIỂU QUYẾT 
TƯƠNG ÚNGNGƯỜI ỦY QUYỀN SÓ CỎ  PHÀN

Bùi Trương Hồng 24.000
Nguyễn Cát 6.000
Nguyễn Lực 2.400
Nguyễn Quang Đường 10.500
Phạm Văn Minh 12.000
Trần Văn Bẻ 12.000
Hoàng Thanh Toại 31.200
Nguyễn Thị Hoa 6.480

9 Nguyễn Tiến Dũng 7.200 (Số được ủy quyền) 7.200 14.400
Nguyễn Thị Cúc 7.200

10 Nguyễn Văn Minh 2.400 2.400
11 Nguyễn Đính 2.400 2.400
12 Ngô Nguyễn Trí Siêu 19.700 19.700
13 Phan Thị Lưu 1.500 1.500
14 Trương Lên 72.000 (Số được ủy quyền) 16.800 88.800

Trương Thị Sanh 4.800
Trương Văn Căn 12.000

15 Trương Văn Hồng - (Số được ủy quyền) 2.400 2.400
Trương Thị Hạnh 2.400

16 Trần Văn Hước 20.400 20.400
17 Tạ Hữu Trường 14.400 14.400
18 Võ Văn Sáu 277.680 (Số được ủy quyền) 77.550 355.230

Võ Minh Truyền 77.550
Total 866.780 659.630 1.526.410

số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp: 18 người, 
tương ứng: 1.526.410 cổ phần được quyền biểu quyết.

Ngày 17 tháng 07 năm 2021



CÕNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

S ố : 2 3 /2 0 2 1 /H D Q T .K 5 -C F C

CỘNG HOA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư Do - Hanh Phúc

C am  Ranh, n g à y  03 th án g  7 năm  2021

Tơ TRINH
V/v : ” Hủy tư cách công ty đai chúng

Kỉnh gởi : ĐẠI HỘI ĐÒNG CỒ ĐÔNG
KỲ HỌP BÁT THƯỜNG NẢM 2021
(Ky hop thứ XXII -  ngay 17.7.2021)

Cân cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam;

Càn cứ điểm a khoản 1 Điều 32 Luạt Chứng khoán ngày 26 tháng 11 nám 
2019 quy đinh công ty đại chúng là công ty cổ phần thỏa màn hai điều kiện:

a) Có vổn điều lệ đà góp từ 30 tỷ đồng trở lên;

b )  Có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà 
đầu tu không phải là cô đòng lớn năm giừ;

Thực tế, vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 22.342.800.000 đồng (Hai 
mươi hai tỉ, ba trám bôn mươi hai triệu, tám trám ngàn đồng); do đó, Công ty 
không đủ điều kien là công ty đại chúng.

Tại phiên họp thứ 9, ngày 03 tháng 7 nãm 2021, Hội đồng quản trị thống 
nhất trình Đa: họi đồng cổ đông (Kỳ hop ngày 17 tháng 7 nãm 2021) thông qua 
việc hủy tư cách công ty đa.' chúng đối với Công ty cổ phần Cafico Việt Nam.

CÔ iM

Noi nhận :
Như trẽn;.
Đãng website Cong ty; 
Lưu VP/HĐQT

NGUYỄN QUANG TUYÉN



CÕNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

S Ổ : 24  /2 0 2 1 /H D Q T .K 5 -C F C

CỘNG HOA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư Do - Hanh Phúc

C am  Ranh, n g à y  03 th án g  7 nám  2021

TỜ TRÌNH
V/v : ” Đẻ nghị sửa đôi một sô điểu của Điều lẹ Công ty ’

Kính g ở i: ĐẠI HỘI ĐỜNG CÓ ĐÔNG
KỶ HỌP BÁT THƯỜNG NGÀY 17.7.2021
(Ky hop thư XXII -  ngày 17.7.2021)

Căn cứ Điều lè của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam;
Càn cứ Luàt Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ tình hình thưc tế trong công tác quản trị Cóng ty;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
Căn cứ nội dung phiên họp thứ 9, ngày 03 thảng 7 nàm 2021 của Hoi 

đổng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hoi đồng cổ đông (kỳ hop bất thường 
ngày 17.7.2021) phê duyệt sừa đổi nội dung một số điều của Điều lệ Công ty 
như sau:

1. Khoản 1 Điều 1 về giải thích từ ngừ trong Điều lệ;
2. Khoản 1, 2, 6 Điều 5 về vốn điều lệ, cổ phần, cô đông;
3. Khoản 4 Điều 6 về việc cấp lại chứng chỉ cổ phiếu cho cổ đông;
4. Khoán 2, 3 Điều 11 về quyền của cổ đông;
5. Khoản 5 Điều 12 về nghĩa vụ của cổ đông;
6. Khoàn 3, 4 Điều 13 về triệu tap Đai hoi đồng cổ đông bất thường;
7. Khoản 2 Điều 14 về quyền và nhiẹm vụ của Đai họi đồng cổ đông;
8. Khoản 3, 4, 5 Điều 17 về triệu tập hop Đại hội đồng cổ đông, chương 

trình họp và thông báo hop Đại hoi đồng cô đông;
9. Khoản 1 Điều 18 về điều kiện tiến hành họp Đại hoi đồng cô đông;
10. Khoản 4 Điều 20 về viec thông qua quyết định của Đai hoi đồng cổ 

đong;
11. Điều 31 về Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty;
12. Khoản 1 Điều 37 về quyền tra cửu sổ sách và hồ sơ;



13. Điều 47 về con dấu của Công ty.

(  Có bàn nội dung sứa đổi mót sổ điều của Điều lệ Công ty kèm theo Tờ 
trình này)

Nơi nhận :
Như trên;.
Đ áng website Cong ty;
Lưu VP/HĐQT

NGUYEN QUANG TUYÉN



CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

NỘI DUNG SỬA ĐỎI ĐIÈU LỆ CÔNG TY
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỞ ĐÔNG 

TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 17.7.2021
( Kèm theo Tờ trình sổ 24/2021/ HDQT.K5-CFC ngày 03 tháng 7 năm 2021

của Hội đồng quản trị)

I. Sửa đỗi Khoản 1 Điều 1: Giải thích từ ngữ trong Điều lệ

Điều 1. Giải thích từ ngữ
1. Trong Điều lệ này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

a. Vốn điều lệ là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và do tích lũy từ hiệu 
quả trong quá trình hoạt đông, được quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.

b. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc 
hôi thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

c. Ngày thành lập là ngày 02 tháng 07 năm 2001 theo quyết định số 372- 
QĐ/TTg ngày 02 tháng 07 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

d. Cán bộ quản lý là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Ke toán trưởng, 
và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hôi đồng quản trị phê chuẩn.

e. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Điều 4.17 
của Luật Doanh nghiệp.

f  Thời hạn hoạt động là thời hạn hoạt đông của Công ty được quy định tại 
Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hôi đồng cổ đông 
của Công ty thông qua bằng nghị quyết.

g. Việt Nam là nước Công hoà Xã hôi Chủ nghĩa Việt Nam.
h. Hội đồng là Hôi đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam.

i. Chủ tịch là Chủ tịch Hôi đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt
Nam

j. Đại hội đồng là Đại hôi đồng cổ đông Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

k. Cổ đông là các cá nhân hay tổ chức được ghi tên trong sổ đăng ký cổ 
đông của Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phần.

l. Địa bàn kinh doanh là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.

m. Pháp luật là các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 2 Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008.

2. ...
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Sửa đỗi lại là:

Điều 1. Giải thích từ ngữ
1. Trong Điều lệ này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

a. Vốn điều lệ là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và do tích lũy từ hiệu 
quả trong quá trình hoạt đông, được quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.

b. Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoâc cổ phần, theo đó người 
sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuôc thẩm quyền quyết đính của Đai 
hôi đồng cổ đông. (Điều 4.23-LDN)

c. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 
hôi thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

d. Ngày thành lập là ngày 02 tháng 07 năm 2001 theo quyết đính số 372- 
QĐ/TTg ngày 02 tháng 07 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

e. Người quản lý Công ty là Chủ tích Hôi đồng quản trí, Thành viên Hôi 
đồng quản trí, Tổng giám đốc và các cán bô quản lý khác trong Công ty được Hôi 
đồng quản trí phê chuẩn. (Điều 4.24 -LDN)

f  Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy đính tại Điều 4.23 
của Luật Doanh nghiệp.

g. Thời hạn hoạt động là thời hạn hoạt đông của Công ty được quy đính 
tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hôi đồng cổ đông 
của Công ty thông qua bằng nghí quyết.

h. Việt Nam là nước Công hoà Xã hôi Chủ nghĩa Việt Nam.
i. Hội đồng là Hôi đồng quản trí Công ty cổ phần Cafico Việt Nam.

j. Chủ tịch là Chủ tích Hôi đồng quản trí Công ty cổ phần Cafico Việt
Nam.

k  Đại hội đồng là Đại hôi đồng cổ đông Công ty cổ phần Cafico Việt
Nam

L Cổ đông là các cá nhân hay tổ chức được ghi tên trong sổ đăng ký cổ 
đông của Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phần.

m. Địa bàn kinh doanh là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.

n. Pháp luật là các văn bản quy phạm pháp luật quy đính tại Điều 2 Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 20/06/2015.

2. ...

II. Sửa đổi Khoản 1, 2, 6 Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông
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1. Vốn điều lệ của Công ty là 24.436.800.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi bốn 

tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm ngàn đồng Việt Nam). Tổng số vốn Điều 
lệ của Công ty được chia thành 2.443.680 cổ phần (hai triệu, bốn trăm, bốn mươi 
ba ngàn, sáu trăm tám mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (mười 
ngàn đồng/cổ phần).

2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hôi 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 đều là cổ phần 
phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần được quy định tại Điều 11 của 
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 hôi đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Cổ phần phổ thông 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 hôi đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng 
ký mua hết sẽ do Hôi đồng quản trị của Công ty quyết định. Hôi đồng quản trị có 
thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà 
Hôi 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 cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương 
thức đấu giá.

6. 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 phổ 
thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hôi đồng quản trị có thể chào bán 
theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và 
văn bản hướng dẫn liên quan.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hôi 
đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Sửa đỗi lại là:

■> r 7 A 7
TV  • /V »  T  TẠ • /V l Ạ  /V 1 /V _ /V /VĐiêu 5. Von điêu lệ, cô phân, cô đông

1. Vốn điều lệ của Công ty là 22.342.800.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi hai 
tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng Việt Nam). Tổng số vốn Điều 
lệ của Công ty được chia thành 2.234.280 cổ phần (hai triệu, hai trăm, ba mươi bốn 
ngàn, hai trăm tám mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (mười 
ngàn đồng/cổ phần).

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hôi đồng cổ đông thông 
qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
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3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần 
phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần được quy định tại Điều 11 của 
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 hôi đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Cổ phần phổ thông 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 hôi đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng 
ký mua hết sẽ do Hôi đồng quản trị của Công ty quyết định. Hôi đồng quản trị có 
thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà 
Hôi 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 cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương 
thức đấu giá.

6. 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 phổ 
thông do Công ty mua lai được quản lý, xử lý và hach toán phù hợp với quy đính 
của Điều lệ này, của các văn bản luật và hướng dẫn liên quan. (Vân dung Điều 132, 
133, 134 LDN)

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hôi 
đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

III. Sửa đỗi Khoản 4 Điều 6: Cấp lại chứng chỉ cổ phiếu.

Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu

4. Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, 
mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng 
chỉ 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.

Sửa đỗi lại là:

Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu

4. Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, 
mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng 
chỉ cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần, 
cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lai chứng chỉ 
cổ phiếu mới và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. (Điều 121.3b-LDN)
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IV. Sửa đôi Điêu 11 Điêu lệ công ty : Quyên của cô đông

Điều 11. 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. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau :
a. Tham dự và phát biểu trong các kỳ họp Đại hôi đồng cổ đông và thực 

hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hôi 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. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần 
phổ thông mà họ sở hữu;

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong 
Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia họp Đại hôi đồng cổ đông 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, sổ biên bản 
họp Đại hôi đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hôi đồng cổ đông;

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản 
còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh 
toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần 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 
của Luật doanh nghiệp;

i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ 

thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau :

a. Đề cử các ứng viên Hôi đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định 
tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 32.2 của Điều lệ này;

b. Yêu cầu Hôi đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hôi đồng cổ 
đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 của Luật doanh nghiệp;

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có 
quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hôi đồng cổ đông.

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản 
lý, điều hành hoạt đông 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 Giấy chứng minh 
nhân dân, Hô chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá

5



nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký 
kinh doanh 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 được quy định tại Điều lệ này.

Sửa đồi, bồ sung như sau (Bổ sung các mục 2i, 2j, 2k, sửa mục 2i thành 
2l; sửa đổi khoản 3 của Điều này);

Điều 11. 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. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau :
a. Tham dự và phát biểu trong các kỳ họp Đại hôi đồng cổ đông và thực 

hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hôi 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. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần 
phổ thông mà họ sở hữu;

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong 
Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia họp Đại hôi đồng cổ đông 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, sổ biên bản 
họp Đại hôi đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hôi đồng cổ đông;

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản 
còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh 
toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần 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 
của Luật doanh nghiệp;

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng môt loai đều tao cho cổ 
đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có 
các loai cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loai cổ phần ưu đãi 
phải được Đai hôi đồng cổ đông thông qua và công bố cho cổ đông.

j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và và bất thường do Công ty 
công bố theo quy định của pháp luật.
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k. Đươc bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp cùa mình, đề nghị đình chỉ, 
hùy bỏ nghị quyết, quyết định cùa Đai hôi đồng cổ đông, Hôi đồng quản trí theo 
quy định cùa luật Doanh nghiệp.

L Các quyền khác theo quy định cùa Điều lệ này và pháp luật.
3. Cổ đông hoâc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có các quyền sau : (Điều 115.2, 115.3 -LDN)

a. Đề cử các ứng viên Hôi đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định 
tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 32.3 cùa Điều lệ này;

b. Yêu cầu Hôi đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hôi đồng cổ 
đông theo các quy định tai Điều 115 và Điều 140 cùa Luật doanh nghiệp;

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có 
quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hôi đồng cổ đông.

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản 
lý, điều hành hoạt đông cùa 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 Giấy chứng minh 
nhân dân, Hô chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá 
nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký 
kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ 
phần cùa từng cổ đông, tổng số cổ phần cùa cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong 
tổng số cổ phần cùa Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.

V. Bỗ sung Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông có nghĩa vụ sau :

1. Tuân thù Điều lệ Công ty và các quy chế cùa Công ty; chấp hành quyết 
định cùa Đại hôi đồng cổ đông, Hôi đồng quản trị;

2. Tham gia các cuộc họp Đại hôi đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 
quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ùy quyền. Cổ đông có thể ùy quyền 
cho thành viên Hôi đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hôi đồng cổ đông.

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;

4. Cung cấp đầy đù thông tin cá nhân (như địa chỉ, chi tiết tài khoản...) một 
cách chính xác để bảo đảm khi giao dịch (mua, bán cổ phần, chia cổ tức...);

5. 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 cùa tổ chức, cá nhân khác;
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c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể 
xảy ra đối với Công ty.

6. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sửa đổi bổ sung (Bổ sung khoản 5, sửa khoản 5, 6 tương ứng thành 
thành khoản 6, 7) như sau:

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông có nghĩa vụ sau :

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết 
định của Đại hôi đồng cổ đông, Hôi đồng quản trị;

2. Tham gia các cuộc họp Đại hôi đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 
quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Cổ đông có thể ủy quyền 
cho thành viên Hôi đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hôi đồng cổ đông.

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;

4. Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (như địa chỉ, chi tiết tài khoản...) một 
cách chính xác để bảo đảm khi giao dịch (mua, bán cổ phần, chia cổ tức...);

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy đính của Điều lệ 
Công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao gởi thông tin 
được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. (Đ 119.5-LDN)

6. 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 nguy cơ tài chính có thể 
xảy ra đối với Công ty.

7. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

VI. Sửa đổi Điều 13 : Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hôi đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Kỳ 

họp thường niên Đại hôi đồng cổ đông được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hôi 
đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính.

2. Hôi đồng quản trị tổ chức triệu tập kỳ họp Đại hôi đồng cổ đông thường 
niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Kỳ họp thường niên Đại hôi đồng cổ đông 
quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt
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thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các 
kiểm toán viên độc lập có thể được mời dự họp để tư vấn cho việc thông qua các 
báo cáo tài chính năm.

3. Hôi đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông bất thường 
trong các trường hợp sau:

a. Hôi đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
b. Bảng cân đối kế toán năm, hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính 

phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;
c. Khi số thành viên của Hôi đồng quản trị ít hơn ba (03) người;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này 
yêu cầu triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập họp 
Đại hôi đồng phải nêu rõ 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, trong đó mỗi 
bản phải có chữ ký của tối thiểu một (01) cổ đông có liên quan;

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do 
tin tưởng rằng các thành viên Hôi đồng quản trị hoặc cán bô quản lý cấp cao vi 
phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc 
Hôi đồng quản trị hành đông hoặc có ý định hành đông ngoài phạm vi quyền hạn 
của mình;

f  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
4. Triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông bất thường.

a. Hôi đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông trong thời 
hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hôi đồng quản trị còn lại như quy 
định tại Điều 13.3c hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điều 13.3d và Điều 13.3e.

b. Trường hợp Hôi đồng quản trị không triệu tập họp Đại hôi đồng cổ 
đông theo quy định tại Điều 13.4a thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, 
Ban kiểm soát phải thay thế Hôi đồng quản trị triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông 
theo quy định Điều 97.5 Luật Doanh nghiệp.

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông 
theo quy định tại Điều 13.4b thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ 
đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điều 13.3d có quyền thay thế 
Hôi đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông theo quy định 
Điều 97.6 Luật doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hôi 
đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ 
tục tiến hành kỳ họp. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành kỳ họp Đại hôi 
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 Đại hôi đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

Sửa đổi (Bỏ 2 mục 13.3b, 13.3e, thay đổi 13.3c, 13.4) lại là:
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Điều 13. Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hôi đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Kỳ 

họp thường niên Đại hôi đồng cổ đông được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hôi 
đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính.

2. Hôi đồng quản trị tổ chức triệu tập kỳ họp Đại hôi đồng cổ đông thường 
niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Kỳ họp thường niên Đại hôi đồng cổ đông 
quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt 
thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các 
kiểm toán viên độc lập có thể được mời dự họp để tư vấn cho việc thông qua các 
báo cáo tài chính năm.

3. Hôi đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông bất thường 
trong các trường hợp sau:

a. Hôi đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
b. Số thành viên Hôi đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lai ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy đính của pháp luật; ( Đ 140.1b-LDN)

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này
yêu cầu triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập họp 
Đại hôi đồng phải nêu rõ 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, trong đó mỗi bản 
phải có chữ ký của tối thiểu một (01) cổ đông có liên quan; (Đ 115.2-LDN)

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
4. Triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông bất thường.

a. Hôi đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông trong thời 
hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hôi đồng quản trị, Ban kiểm soát 
còn lại như quy định tại Điều 13.3b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điều 
13.3c.

b. Trường hợp Hôi đồng quản trị không triệu tập họp Đại hôi đồng cổ 
đông theo quy định tại Điều 13.4a thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, 
Ban kiểm soát phải thay thế Hôi đồng quản trị triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông 
theo quy định Điều 140.3 Luật Doanh nghiệp.

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông 
theo quy định tại Điều 13.4b thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ 
đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điều 13.3c có quyền thay thế Hôi 
đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông theo quy định 
Điều 140.4 Luật doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hôi 
đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ 
tục tiến hành kỳ họp. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành kỳ họp Đại hôi 
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 Đại hôi đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.
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VII. Sửa đôi Điêu 14: Quyên và nhiệm vụ của Đại hội đông cô 
đông

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hôi đồng cổ đông họp thường niên có quyền thảo luận và thông qua :

a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
b. Báo cáo của Hôi đồng quản trị;

c. Báo cáo của Ban kiểm soát;
d. Ke hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

2. Đại hôi đồng cổ đông họp thường niên và bất thường thông qua quyết 
định về các vấn đề sau :

a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;
b. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

c. 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 Hôi đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các 
cổ đông tại Đại hôi đồng cổ đông;

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hôi đồng quản trị 
và Ban kiểm soát ;

e. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

f  Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại
cổ phần;

g. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
h. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

i. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hôi đồng quản trị hoặc Ban kiểm 
soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;

k. Quyết định giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị 
từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

l. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
m. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những 

người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc 
lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

n. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của
Công ty.

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây :
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a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều lệ 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.

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 Đại hôi đồng cổ đông.

Sửa đổi bổ sung: (Bổ sung 14.2f )

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hôi đồng cổ đông họp thường niên có quyền thảo luận và thông qua :

a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
b. Báo cáo của Hôi đồng quản trị;

c. Báo cáo của Ban kiểm soát;
d. Ke hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

2. Đại hôi đồng cổ đông họp thường niên và bất thường thông qua quyết 
định về các vấn đề sau :

a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;

b. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

c. 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 Hôi đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các 
cổ đông tại Đại hôi đồng cổ đông;

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hôi đồng quản trị 
và Ban kiểm soát ;

e. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

f  Phê duyệt Quy chế quản lý nôi bô về quản trị Công ty, Quy chế hoat 
đông Hôi đồng quản trị, Quy chế hoat đông Ban kiểm soát; (Đ 138.21 -LDN)

g. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại
cổ phần;

h. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

i. 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 Hôi đồng quản trị hoặc Ban kiểm 
soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;

L Quyết định giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị 
từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

m. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
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n. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những 
người được quy định tại Điều 167.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc 
lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

o. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của
Công ty.

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây :

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều lệ 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.

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 Đại hôi đồng cổ đông.

VIII. Sửa đổi Điều 17:

Điều 17. Triệu tập  ̂họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo 
họp Đại hội đồng Cổ đông

1. Hôi đồng quản trị triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông, hoặc Đại hôi đồng 
cổ đông được triệu tập họp theo các trường hợp quy định tại Điều 13.4b hoặc Điều 
13.4c Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ 
sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại 
kỳ họp trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp Đại hôi 
đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật 
pháp và các quy định của Công ty;

b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp;

c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hôi đồng cổ đông cho tất cả các cổ 
đông có quyền dự họp.

3. Thông báo họp Đại hôi đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông, 
đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên 
trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hôi đồng cổ 
đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hôi đồng cổ 
đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). 
Chương trình họp Đại hôi đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ 
được biểu quyết tại kỳ họp được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông 
tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo 
họp Đại hôi đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin 
điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.
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4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 Điều lệ này có 
quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình kỳ họp Đại hôi đồng cổ đông. Đề 
xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm 
việc trước ngày khai mạc kỳ họp Đại hôi đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ 
và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nôi dung đề nghị 
đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông có quyền từ chối những đề 
xuất liên quan đến Điều 17.4 trên đây trong các trường hợp sau:

a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng 
nôi dung;

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất
10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy 
định tại Điều 11.3 Điều lệ này;

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hôi đồng cổ 
đông bàn bạc và thông qua.

6. Hôi đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong 
chương trình họp.

7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết 
trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hôi đồng 
cổ đông, những quyết định được Đại hôi đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được 
coi là hợp lệ, kể cả trong trường hợp việc triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông 
không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nôi dung biểu quyết không có trong 
chương trình.

Sửa đỗi khoản 3, 4, 5b như sau :

Điều 17. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo 
họp Đại hội đồng cổ' đông

1. Hôi đồng quản trị triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông, hoặc Đại hôi đồng 
cổ đông được triệu tập họp theo các trường hợp quy định tại Điều 13.4b hoặc Điều 
13.4c Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ 
sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại 
kỳ họp trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp Đại hôi 
đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật 
pháp và các quy định của Công ty;

b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp;

c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hôi đồng cổ đông cho tất cả các cổ 
đông có quyền dự họp.
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3. Thông báo họp Đại hôi đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông, 
đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên 
trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hôi đồng cổ 
đông phải được gửi ít nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày họp Đại hôi đồng cổ 
đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). 
Chương trình họp Đại hôi đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ 
được biểu quyết tại kỳ họp được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông 
tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo 
họp Đại hôi đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin 
điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. (Điều 143.1 -LDN)

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 Điều lệ này có 
quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình kỳ họp Đại hôi đồng cổ đông. Đề 
xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm 
việc trước ngày khai mạc kỳ họp Đại hôi đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ 
và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nôi dung đề nghị 
đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông có quyền từ chối những đề 
xuất liên quan đến Điều 17.4 trên đây trong các trường hợp sau:

a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng 
nôi dung;

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 
5% cổ phần phổ thông theo quy định tại Điều 11.3 Điều lệ này;

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hôi đồng cổ 
đông bàn bạc và thông qua.

6. Hôi đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong 
chương trình họp.

7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết 
trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hôi đồng 
cổ đông, những quyết định được Đại hôi đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được 
coi là hợp lệ, kể cả trong trường hợp việc triệu tập họp Đại hôi đồng cổ đông 
không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nôi dung biểu quyết không có trong 
chương trình.

IX. Sửa đồi khoản 1 Điều 18:

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hôi đồng cổ đông được tiến hành họp khi có số cổ đông dự họp đại 

diện cho ít nhất 51% trong số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sửa lại là :
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Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hôi đồng cổ đông được tiến hành họp khi có số cổ đông dự họp đại 

diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Điều 155.1-LDN)

X. Sửa đổi khoản 4 Điều 20:

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

4. Các quyết định khác ngoài quy định tại các khoản 2; 3 Điều này được 
thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết 
của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Sửa lại là :

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

4. Các quyết định khác ngoài quy định tại các khoản 2; 3 Điều này được 
thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của 
tất cả cổ đông dự họp tán thành. ( Điều 148.2 -LDN)

XI. Sửa đổi Điều 31:

Điều 31. Thư ký Công ty
Sau khi tham khảo ý kiến của Hôi đồng quản trị, Chủ tịch Hôi đồng quản trị 

chỉ định một (01) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản 
theo quyết định của Chủ tịch Hôi đồng quản trị. Chủ tịch Hôi đồng quản trị có thể 
bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật 
hiện hành về lao đông. Chủ tịch Hôi đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay 
nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký 
Công ty bao gồm :

1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hôi đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hôi 
đồng cổ đông theo yêu cầu của Hôi đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

3. Tham dự các cuộc họp;

4. Đảm bảo các nghị quyết của Hôi đồng quản trị phù hợp với luật pháp;

5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hôi đồng quản trị 
và các thông tin khác cho thành viên của Hôi đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp 
luật và Điều lệ công ty

Sửa lại là :
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Sau khi tham khảo ý kiến cùa Hôi đồng quản trí, Chù tích Hôi đồng quản trí 
bổ nhiệm môt người phụ trách quản trí Công ty kiêm Thư ký công ty với nhiệm kỳ 
và những điều khoản theo quyết đính cùa Chù tích Hôi đồng quản trí để hỗ trợ 
công tác quản trí công ty.

2. Người phụ trách quản trí công ty không được đồng thời làm việc cho tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận đang thưc hiện kiểm toán các báo cáo tài chính 
cùa Công ty.

3. Người phụ trách quản trí công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hôi đồng quản trí trong việc tổ chức họp Đai hôi đồng cổ đông 
theo quy đính và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bí các cuộc họp Hôi đồng quản trí, Ban kiểm soát và Đại hôi 
đồng cổ đông theo yêu cầu cùa Hôi đồng quản trí hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thù tục cùa các cuộc họp;

d) Tham dư các cuộc họp;
đ) Tư vấn thù tục lâp các nghí quyết cùa Hôi đồng quản trí phù hợp với 

quy đính cùa pháp luât;
e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hôi đồng quản 

trí và các thông tin khác cho thành viên Hôi đồng quản trí và thành viên Ban kiểm 
soát;

g) Giám sát và báo cáo Hôi đồng quản trí về hoat đông công bố thông tin 
cùa Công ty;

h) Là đầu mối liên lac với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mât thông tin theo các quy đính cùa pháp luât và Điều lệ công ty;
k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy đính cùa pháp luât.

XII. Sửa đổi khoản 1 Điều 37:
Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề câp trong Điều 11.3 cùa Điều lệ này có 
quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra 
danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hôi đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích 
lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính cùa Công ty. Yêu cầu kiểm 
tra do đại diện được uỷ quyền cùa cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền cùa cổ 
đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng cùa giấy uỷ quyền này.

2.......

Điều 31. Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

Sửa (từ “điều tra ” thành “tra cứu ” và khoản 1) lại là :
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Điều 37. Quyền tra cửu sổ sách và hồ sơ

1. Cồ đông phổ thông có quyền tra cửu sổ sách và hồ sơ, cu thể như sau:
a. Cổ đông phổ thông cỏ quyền xem xét, tra cứu và trích luc thông tin về 

tên và đỉa chỉ liên lac trong danh sách cố đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa 
đối thông tin không chính xác của mình; trích luc hoăc sao chup Điều lê công ty, 
biên bản hop Đai hôi đồng cổ đông và nghi quyết Đai hôi đồng cồ đông;

b. Cổ đông hoăc nhỏm cổ dông sở hữu từ 05% tồng số cổ phần phổ thông 
trở cỏ quyền xem xét, tra cứu, trích luc sổ biên bản và nghi quyết, quyết đinh của 
Hôi đồng quản tri, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm 
soát, hơp đồng, giao dỉch phải thông qua Hôi đồng quản tri và tải liêu khác, trừ tài 
liêu liên quan đến bí mât thương mai, bí mât kinh doanh của Công ty;

c. Trường hơp đai diên đươc ủy quyền của cồ đông và nhóm cồ đông yêu
cầu tra cứu số sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cồ đông và nhóm 
co đông mả nguời đỏ đai diên hoăc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 
(Điều 115.1 đ, le, 2a -LDN) .......

2.....................

XIII Sửa đổi Điều 47:
Điều 47. Con dấu

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung con dấu chính thức của 
Công ty và con dấu được khắc theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ này.

Sửa lại (theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp) là:
Điều 47. Dấu của Công ty

1. Dấu của Công ty bao gồm con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu 
dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu 
của Công ty, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện của Công ty.

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quy định việc sử dụng, quản lý và lưu 
giữ dâu trong Công ty theo pháp luật hiện hành.

NGUYỄN QUANG TUYẾN
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