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STT NỘI DUNG

1 Thông báo mời họp

2 Mẫu giấy đăng ký, giấy ủy quyền tham dự Đại hội

3 Thông báo bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

4

5 Chương trình Đại hội

6

7 Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018

8 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

9 Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

10 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

11 Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

12 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

13

14 Tờ trình về phương án Tái cấu trúc Tổng công ty CPThiết bị điện Việt Nam

15

16

17

18

19 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

20 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD 

năm 2018

Dự thảo Điều lệ Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã sửa đổi, bổ 

sung

Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty 

cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Tờ trình thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với Công ty con, 

Công ty liên kết

MỤC LỤC

Mẫu Sơ yếu lý lịch, mẫu đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-

2020

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần 

Thiết bị điện Việt Nam

Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 

Chủ sở hữu



TONG CONG TY CO PHAN
THIET Bl DI~N VI~T NAM

GEf!.E)(

CONG HOA xA HOI CHi; NGHiA VIET NAM
Doe Hip - TU' do - Hanh phue

s6:).2. IGELEXlTB-HDQT Ha N(Ji, ngay)Gthang 04 nam 2018

THONGBAo
MOI HQP D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

HQi d6ng quan tri TONG CONG TY CO PHAN THIET Bl BIEN VIET NAM (HDQT) tran trong kinh moi
Quy c6 dong tham du Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018.

1.Tho; gian: Lam thu tuc nhan tai lieu: 07h30 Thir Sau - ngay 27 thang 04 nam 2018

Khai mac Dai hoi: 08hOOThir Sau - ngay 27 thang 04 nam 2018

2. Bia di~m: Phong Ballroom, Khach san Melia, 44B Ly Thuong Kiet, Tr~n Hung Dao, Hoan Kiern, Ha NQi
3. NQi dung chinh t~i D~i hQi:
- Bao cao k~t qua hoat dQng SXKD nam 2017, phuong hu6ng hoat dQng SXKD narn 2018.
- Bao cao hoat dong cua HDQT.
- Bao cao heat dong cua Ban kiern soat (BKS).
- Thong qua cac to trinh cua HDQT v~ viec: Bao cao tai chinh dil kiem toan nam 2017; Phan ph6i loi nhuan
nam 2017; Phuong an phat hanh c6 phi~u til ngu6n v6n chu sa htru; Cac chi tieu k~ ho~ch nam 2018; L1,l'a
ch9n cong ty kiem toan cho nam 2018; Sua d6i, b6 sung Di~u l~ T6 chuc va ho~t dQng; Ban hanh Quy ch~ nQi
bQv~ quan tIi T6ng cong ty; Thong qua giao dich mua ban v~t tu va cho yay v6i Cong ty con, cong ty lien k~t;
Phuong an Tai cftu truc T6ng cong ty c6 ph~ Thi~t bi di~n Vi~t Nam. .
- B&ub6 sung thanh vien BKS nhi~m ky 2016 - 2020.
- Cac nQi dung khac thuQc thclm quy~n cua D~i hQi d6ng c6 dong (n~u c6).

4. Thanh ph§n tham d,,:
C6 dong sa htru c6 ph~ cua TONG CONG TY CO PHAN THIET Bl BIEN VIET NAM c6 ten trong danh
sach c6 dong ch6t t~i ngay 06104/20 18 ho~c nguai duqc uy quy~n hgp phap cua c6 dong.

S. Dang ky tham d" d~i hQi va grri hB sO'd~ err, ifng err thanh vien BKS nhi~m ky 2016-2020:

- De cong tac chuk bi D~i hQi duqc elm dao, d~ nghi Quy c6 dong gill Gi§.yxac nh~n (ho~c GiAytty quy~n
thea m~u) tham dVB~i hQi v~ TONG CONG TY CO PHAN THIET Bl DIEN VIET NAM ch~m nhAtVaGh6i
15hOOThu Ba - ngay 24/04/2018 thea hinh thuc sau: gUi thu di~n tu v~ dia chi: tckt@gelex.vn; ho~c nh~n tin
thea cll phap: (ten c6 dong +Mil s6 e6 dong g6e tren ben phai) gui v~ s6 di~n thoC;li
0982.061805/0973.446849; ho~c gui tfl.JCti~p/Fax v~ dia chi:

Phong Tai chinh kS toan - TONG CONG TY CO pHAN THIET Bl mEN VIET NAM
Diachi:
Di~n thoC;li:

52 Le Dl.liHanh, Hai Ba Tmng, Ha NQi, Vi~t Nam
024 39726245/6 Fax: 024 39726282

- H6 sa d~ cu, (rng cu thanh vien BKS: Quy c6 dong xem tC;liThong bao b~u cu b6 sung BKS.

6. C6 dong/nguoi duqc uy quy~n khi tham dVBC;lihQi dn xuAt trinh: ban g6c CMND/CCCD ho~c HQchi~u;
ban g6c GiAyuy quy~n, ban g6c Thong bao moi h9P cua ben uy quy~n (trong truang hgp nh~n uy quy~n).
7. Quy c6 dong c6 the truy c~p vaG website T6ng cong ty: http://www.gelex.vn de ti~p c~n toan van cac Bao
cao, To t11nhDHDCB va cac tai li~u lien quan d~n BC;lihQi.

NO'jnh~n:
- Cae Quy cd dong;
- Dang tiii tren website TCT: www.geLex.vn;
- Luu Van thu, thu kY TCT.



CONG HOA. xA HOI CUD NGHiA VIET NAM. . .
£J(3c ldp - Tv do - Hanh phuc

..................... , ngay thdng nam 2018

GIAy DANG KY
... .,--7=." nu' D.~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

CONG TY CO PHAN THIET BI BIEN VIET NAM.. .

Ten c6 dong: .

S6 CMND/CCCDIHQ chieu (hoac BKDN): ..

Ngay cfrp Noi cap: .

Dia chi lien he: .

S6 dien thoai: Fax: .

Ngiroi dai dien (neu c6 dong la t6 chirc): .

S6 CMND/CCCD/hQ chieu ngiroi dai dien: cap ngay
...... 1 1 tai:

Can cir Thong bao moi h9P Dai hQi dong c6 dong thuong nien narn 2018 cua T6ng

Cong ty c6 phan Thi~t bi dien Vi~t Nam, toi/chung toi xac nhan nhu sau:

o Tham du tnrc tiep Dai hQi dong c6 dong thuong nien nam 2018.

o (Jy quyen cho ngiroi khac tham du Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018.

(Nguai duac toi/chung toi uy quyen se xudt trinh ban g6c Gidy uy quyen thea mdu

cha Ban t6 chuc Dgi h9i truac khz'tham dv hrp).

Toi/chung toi cam k~t se thvc hi~n cac quy~n va nghia V\l cua c6 dong thea quy dinh

cua Phap lu~t, Bi~u 1~t6 chuc va ho~t dQng T6ng cong ty c6 ph~n Thi~t bi di~n Vi~t

Nam va chfrp hanh dung cac quy dinh, quy ch~ cua B~i hQi.

CO DONG DANG KY
(Ky, dong dc1u va ghi ri5 h9 fen)



CONG HoA XA HOI CHt) NGHiA VIET NAM. . .
DQcl~p - TV do - H~nh phuc

....................., ngay thdng nam 2018

Kinh girl: H{Jidang quan tri T6ng cong ty c6ph lin Thiit hi di?n Vi?tNam

1. Ben uy quyen:
Ten co dong: .
S6 CMND/H(l chien/The din ciroc cong dan/Giclyclurng nhan dang ky doanh nghiep (GCNDKDN): .
Ngay cap: Noi cclp: S6 dien thoai: .
Dia chi lien h~: .
S f. z. h~ , hil ~ h~ B~ hfo co p an sa tru: co pan. ang c tr: .
N "d i die h ha I A , ~dA 1';( hugum ~1 ten t eo p ap uat cua co ong a to c ire: .
S6 CMND/H(l chien/The can circe cong dan cua nguoi dai dien: Ngay, noi cclp: .

2. Ben dUQ'cuy quyen:
2.1 Ten ca nhan .

S6 CMND/H(l chieu' The can cuoc cong dan: .
Ngay cclp: Nai cclp: S6 di~n thoai: .
Dia chi lien h~: .
HO~C

2.2 Uy quyen cho mot (01) trong nhfrng thanh vien Hoi dbng quan tri cua T6ng cong ty c6 phan ThiSt bj di~nViet
Nam (HDQT) sau: (danh ddu x VQO 0 vuong)
o OngNguyen Van TUcln - Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c
o ang Nguy~nHoa Cuang - Thanh vien HDQT
o ang Nguy~nTrQngTiSu - Thanh vien HDQT
o Ba Nguy~nThi Bich NgQc - Thanh vien HDQT
Dang Vo Anh Linh - Thanh vien HDQT

NQidung oy quy~n:
,?"" .. " ,

So coph fin uy quyen: co phan. Bang chfr: .
Ph{lm vi uy quyJn: Tham dl! D~i h(li dbng c6 dong thuang nien nam 2018 cua T6ng cong ty c6 ph~nThiSt bi
di~nVi~tNam va thl!Chi~nmQiquy8n Igi, nghTavv cua c6 dong t~i D~i hQidbng c6 dong lien quan dSn s6 c6
ph~ndugc uy quy8n.

Ben dugc uy quy8n chi dUQ'cthl!c hi~n nhfrng cong vi~c trong ph~m vi dugc uy quy8n va khong dugc uy
quy8n I~icho nguai thu ba. Ben uy quy8n la ca nhan chi uy quy8n t6i da cho m(lt (01) ngm'yi,Ben uy quy8n la t6
chuc n~mgifr it nhclt10%t6ng s6 c6 ph~n co quy8n bi~uquyStduo'c uy quy8n t6i da ba (03) nguai.

Chung toi hoan toan chiu trach nhi~m v8 vi~c uy quy8n nay va cam kSt tuan thu nghiem chinh cac quy dinh
cua Pbap lu~t hi~n hanh, Di8u I~t6 chuc va ho~t d(lngT6ng cong ty c6 ph~n ThiSt bi di~n Vi~t Nam va cac quy
djnh cua Ban T6 chuc D~i hQi.

Giclyuy quy8n nay chi co gia trj khi dinh kern Ban photocopy CMND/H(l chiSulThe can cucrc cong dan!
GCNDKDN cua Ben uy quy8n, ban g6c Thong bao mai hOpcua Ben uy quy8n va co hj~u Ll!ck~ tiI ngay ky d€n
khi D~i h9i dbng c6 dong thucmgnien nam 2018 kSt thuc.

BENUYQUYEN
(Ky, ghi ra hQ ten! Dong dAu)

BEN f>U'<;jCUY QUYEN
(Ky, ghi ra hQ ten)



~ A ~ ,,'

TONG CONG TY CO PHAN
THmT ur DI~N VI~T NAM

G8!.B(
se. A) IGELEXlTB-HDQT

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM
DQcl~p - Tt, do - Hanh phuc

Hit N9i, ngityl/(; thong 04 nam 2018

" ,THONGBAO
V~ vi~c bAu eli' b6 sung thanh vien BKS nhi~m Icy 2016 - 2020

Kinh gfri: Cac eAdong TAng eong ty CP Thi~t b] di~n Vi~t Nam

HQi d6ng quan tri T6ng cong ty c6 phan Thi~t bi di~n Viet Nam tran trong thong
bao d~n Quy e6 dong v6 viec irng ell, d6 ell trng ell vien Ban kiem soat d~ b~u b6 sung
01 (mot) thanh vien Ban kiem scat (BKS) nhiem ky 2016 - 2020 tai Dai hQi d6ng e6
dong thuong nien nam 2018 cua T6ng cong ty nhu sau:

1.Ly do bAu b6 sung thanh vien BKS nhi~m Icy 2016 - 2020
Ngay 11104/2018, ba Nguyen Thi Thanh Y~n - Truong Ban kiem soat e6 Don xin tir

nhiem vi 1y do ca nhan, thai gian til nhiem k~ tir khi k~t thuc Dai hQi d6ng e6 dong
thuong nien nam 2018.

Theo quy dinh clla Di6u 1~T6ng eong ty, s6 1uQ11gthanh vien Ban ki~m soat 1a 03
(ba) thanh vien. Do d6, D~i hQi d6ng e6 dong e~ thi~t phai b~u b6 sung 01 (mQt) thanh
vien thay th~ eho ba Nguy~n Thi Thanh Y~n

2. S6 hrQ1lg, tieu ehuAn va each thfre bAu b6 sung thanh vien Ban ki~m soat ",001005"~;v <

2.1. S61U'Q'ng:01 (mQt) thanh vien. ",<;J' TO'NGCONG1
?? ~. cO' PHA'N

2.2. Tieu ehuan frng vien Ban kiem soat: * THlfT BI Dl1
Ki~m soat vien phai dap (rng cae tieu ehuAnva di6u ~i~n thea quy dinh t~i Di6u 1 4>~ VI~T NA~

Lu~t Doanh nghi~p va Nghi dinh 7112017IND-CP, C\l the nhu sau: '"7~~-<t'TRtft.;:;-~

- Til 21 tu6i tra len, c6 d~y dll nang l\fe hanh vi dan S\fva khong thuQc d6i tuQ11gbi ~~
efun thanh l~p va qulin ly doanh nghi~p thea quy dinh ella Lu~t Doanh nghi~p;

- Thanh vien Ban ki~m soat khong duge gift cae chuc V\l qmin 1yT6ng eong ty;
- Khong lam trong bQph~n k~ toan, tai ehinh ella T6ng eong ty;
- Khong 1a thanh vien hay nhan vien ella eong ty ki~m toan dQc l~p th\fe hi~n ki~m

toan cae bao eao tai ehinh ella T6ng cong ty trong ba (03) nam li6n truae d6;
- Thanh vien Ban ki~m soat khong nhdt thi~t 1a c6 dong ho~e 1anguai lao dQng clla

T6ng eong ty;
- Khong phai lit vg ho~e ehfmg, eha, cha nuoi, m~, m~ nuoi, con, con nuoi, anh chi

em ruQt ella thanh vien HDQT, T6ng giam d6e, K~ toan truOng va nhfrng nguai
qulin 1ykhae clla T6ng eong ty;

- Phai 1ak~ toan vien ho~e ki~m toan vien;
- Cae tieu ehuAn khae thea quy dinh ella phap 1u~t(n~u e6).

2.3. Quy~n d~ ell', frng ell' thimh vien Ban Ki~m soat
a) J)~ cu-thimh vien Ban ki€m soat:

Cae e6 dong, nh6m e6 dong n~m gift e6 ph~n e6 quy6n bi~u quy~t trong thm h~n
lien t\lc it nh~t sau thang e6 quy6n gQP s6 quy~n bi~u quy~t ella timg nguai l~i vai
nhau d~ d6 ell cae irng vien Ban ki~m soat (theo mau dinh kem Thong baDnay).



ce dong hoac nh6m c6 dong nam gitr 10% tllng s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet
trong thai han lien tuc it nhat sau (06) thang diroc d~ Cllmot (01) irng vien;
- ce dong hoac nhom c6 dong nam gitr tren 10% d~n diroi 30% tong s6 cll phan co
quyen bieu quyet trong thai han lien tuc it nhat sau (06) thang duoc d~ cu t6i da hai
(02) irng vien;

cll dong hoac nhom c6 dong nam giu ill 30% d~n diroi 40% t6ng s6 cll phan co
quyen bi~u quyet trong thai han lien tuc it nhat sau (06) thang duoc d~ cu t6i da ba (03)
img vien;
- ce dong hoac nhom cll dong nam gitr tir 40% d~n duoi 50% tllng s6 cll phan co
quyen bieu quyet trong thai han lien tuc it nh§.t sau (06) thang duoc d~ cu t6i da b6n
(04) (mg vien;
- cll dong ho~c nh6m c6 dong nAm giu tir 50% d~n du6i 60% tllng s6 cll phftn c6
quy~n bi~u quy~t trong thai h~n lien tl,lc it nh§.t 6 thang duQ'cd~ cu t6i da nam (05) (mg
vien;
b) Ung etC vao BKS:

Nguai Ung Cll thfmh vien Ban ki€m soat phai hi c6 dong nAm giu it nh§.t 10% t6ng
s6 cll phftn c6 quy~n bi€u quy~t trong thai h~n lien tl,lCit nh§.t 6 thang, th6a man tieu
chuan thfmh vien BKS; nguai Ung cu phai lam Gi§.y Ung cu (theo mau dinh kem
Thong btio nay) gui t6i Tllng Cong ty d€ bao cao t~i f)~i hoi d6ng c6 dong.
3. Thii t\le frng ell', d~ ell':

cll dong, nhom cll dong c6 du di~u ki~n neu tren c6 yeu d.u (mg cu, d~ cu thanh
vien BKS gui H6 sa tn,rc ti~p ho~c qua duang Buu di~n ho~c fax v~ trl,lsa T6ng cong ty
truac 16 giiYngay 24/4/2018, thea dia chi:

Phong TCKT - TAng eong ty eAphAn Thi~t bi di~n Vi~t Nam
52 Le D~i Hanh, Hai Ba Tnrng, Thanh ph8 Ha NQi
Di~n tho~i: 02439726245/6 - Fax: 02439726282 .

./ Gi§.y(mg cu/d~ cu Ung vien tham gia BKS (theo mfiu dinh kern);

./ So' y~u ly lich do Ung vien tv khai (mfiu dinh kern);

./ Ban sao hqp l~: CMND/CCCDIHO chi~u, cac b~ng c§.p ch(mg nh~n trinh dQ
chuyen mon, trinh dQvan hoa .

./ Tai li~u chUng minh/xac nh~n s6 c6 phftn sa hfru ho~c uy quy~n sa hfru lien Wc it
nh§.t6 thang tinh d~n ngay ch6t danh sach cll dong thl,lc hi~n quy~n tham dl,lf)~i
hOi d6ng c6 dong thuang nien nam 2018 (ngay 06/4/2018).

•:. H6 SO' frng eir, d~ eir bao g6m:

Cac H6 sa d~ cu, Ung cu vao thanh vien Ban Ki€m soat duQ'Cgui d~n Tllng cong ty
khong du cac lo~i van ban neu tren dUQ'cxem la khong hqp l~ va khong duQ'cdua vao
danh sach (mg cu vien chinh thuc d~ trinh f)~i hoi d6ng c6 dong Tllng cong ty dS ti~n
hanh b~u cu. Nguai (mg cu/d~ cu thanh vien BKS chiu trach nhi~m tru6c phap lu~t va
f)~i hoi d6ng cll dong v~ tinh trung thl,lc va chinh xac cua nQi dung h6 So' (mg cu/d~ cu
cua minh.

NO'inhfjn:
- Nhu tren;
- Luu: VT, HDQT



CONG HOA xX HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .
DQc l~p - TlJ do - Hanh phuc

-------000------

............. , ngay. ..... thong. ..... nam 2018

GIAYDE CU
lEN BAN KIEM SOAT NHl~MKY 2016-2020

Kinh girl: HDQT TONG CONG TY CO PHAN THIET BI DI~N VI~T NAM

Toi/Chung Wi la cac c6 dong, bao gorn:

STT H9 va ten sf> Ngay cap NO'i c&p sf> CP sa Tuong Ky ghi 1'6
CMTNO/CCCO hfru duong % ho ten,

IHC) tong sf>c6 dong dAu
chi~u/DKDN phfrn co (neu co)

quyen

bieu quyet

Sau khi nghien ciru cac di~u kien, tieu chuan lien quan d~n viec d~ cu b6 sung thanh vien
Ban kiem soat T6ng Cong ty thiet bi dien Vi~t Nam nhiem ky 2016-2020, Toi/chung toi
nhat tri gQPtoan bQ s6 c6 phan cua chung toi duoc li~t ke a tren d€ d~ cir:

Ong/Ba: .

CMND/CCCD/HQ chien s6: Ngay cap: Nai dp: ..

Dia chi thuong tru: .

Trinh dQhoc v~n: Chuyen nganh: .

Lam irng cir vien tham gia Ban kiem scat cua T6ng cong ty c6 phan Thi~t bi dien Vi~t Nam
nhi~m ky 2016-2020.

Toi/chung toi cam k~t nhung thong tin rna Wi/chung toi cung c~p 1adung SlJ th~t va cam k~t
chiu tnich nhi~m tru6c phap lu~t va T6ng Cong ty n~u c6 sai s6t.

Tnln tr9ng.



CONG HOA XA HOI cnu NGIDA VI_¢TNAM

D9Cl~p- Tu do - Hanh phuc
-------000------

GIAYUNGCU

Kinh gm: HDQT TONG CONG TV CO PHAN THIET BJ DI:E:NVI~T NAM

,
Ten co dong: .

CMND/CCCD/H(> chieu s6: Ngay cap: NO'ic~p: .

Dia chi thuong tru: .

Trinh d(>hoc v~n: Chuyen nganh: .

H'~ d ' h- ;:, h).' 01;:' ;.;:,ten ang sa uu: co pan, nrong ung /0 tong so co
phan co quyen bi8u quyet.

Sau khi nghien ciru cac di€u kien, tieu chuan thanh vien Ban kiem soat, toi xin tv' irng ctr
vao Ban kiem soat cua T6ng cong ty c6 phan Thi~t bi dien Viet Nam nhiem ky 2016-
2020.

N~u duoc cac c6 dong tin nhiem bftu lam thanh vien Ban kiern soat, toi xin dem h~t nang
hrc va tam huyet cua ban than d8 dong gop cho sir phat trien cua T6ng cong ty c6 phan
Thi~t bi dien Viet Nam.

Toi xin cam doan cac thong tin rna toi cung c~p la dung sir th~t va xin chiu moi trach
nhiem truce Tong Cong ty c6 phftn thi~t bi di~n Vi~t Nam va phap lu~t n~u co sai sot.

Xin tran trQng cam an.

....... , ngay ...... thcmg ....... nam 2018

C6 dong ung cu

(kY va ghi ra hQ ten)

------- -_._- _. --------



so YEULY LICH
Ung elf thanh vien BKS Tang eong ty ca ph§n Thi~t b] di~n Vi~t Nam

Nhiem ky 2016 - 2020

Anh chan dung
4x6

(dan (mit
vao vi tri nay)

1. HQ va ten:

OA xA HOI CHU NGHIA VI¢T NAM
Doc Hip - TO'do - Hanh phuc

2. Gioi tinh: .

3. Ngay, thang, nam sinh: .

4. Nai sinh: '"

S. Quoc tich: .

6. CMND/CCCD/H<) chien s6: .

N ' :..gay cap: . Noi cap: .

7. Que quan: ..

8. Dia chi thuong tru: .
I ;:', I .A •9. C 10 a llyn tat: .

10. Trinh d<)van h6a: .

11. Trinh d<)chuyen mon: .

12. Hanh vi vi pham phap luat: ..

13. Ten t6 chirc (neu duoc cir la nguoi dai dien phan v6n cua t6 clnrc): ..

Dia chi: .

14. Chirc vu hien nay tai T6ng cong ty c6 phan Thi€t bi dien Viet Nam:

15. Chirc vu n~m giit tai cac t6 chirc khac

Thai gian Qua trinh cong tac, nghe nghiep va chirc vu Ghi chu
da: qua (lam gi, a dim)



J... .:.._ .:.. 0 :.. • A I\. ,16. So CP nam gnr: , chiem Yo von dieu 1~,trong do:

+ Dai dien (ten t6 chirc la Nha mroc/co dong chien lUQ'c/t6 clnrc khac) sa htru.

+ Ca nhan sa hiru.

17. Cac cam k~t nam gill' (n~u co):
18. Danh sach nguoi co lien quan cua nguoi khai:

STT Ten ca nhan/t6 clnrc S6 CMND/CCCDI So hrong M6i quan h~

HQ chi~u (d6i voi CP/CCQ nam giir,
ca nhan) hoac S6 1)' l~ sa hfru tren
GCN dang ky v6n dieu I~ cua

doanh nghiep, Giay cong ty dai

phep hoat dong chung, quy dai

hoac gifiy to' phap chung (neu co)

Iy nrong dirong (d6i
voi t6 chirc), ngay

r r

cap, noi cap

19. LQ'i ich lien quan d6i voi cong ty dai chung, quy dai chung (neu co):

20. Quyen IQ'imau thu~n voi cong ty dai chung, quy dai chung (n~u co):

Toi xin cam doan nhirng IO'i khai tren Ii dung sg th~t, n~u sai toi xin chiu tnich nhi~m
truac phap lu~t.

, h'............... ,ngay tang
NgU'oi khai

(Ky, ghi ra h9 fen)

nam 2018



TONG CONG TY CO PHAN CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM
D(jc ldp - T1!do - Hanh phuc

: 08hOOngay Thir Sau, ngay 27 thang 04 nam 2018
Dia diSm : Phong Ballroom, Khach san Melia, 44B Ly Thirong Ki~t, Trc1nHung D~o, Hoan

KiSm, HaNQi

STT ThOi gian NQidung
Khai mac D~i hQi
1 8hOO-8h05 Tuyen b6 ly do, khai mac D~ hQi

2 8h05-8h1O Bao cao Bien ban kiem tra thu tuc trieu t~p Dai hQi va illeach co dong
tham du Dai hQi

3 8hl0-8h13 Gioi thieu Chu toa Dai hQi
4 8h13-8h15 Chu toa Dai hQi chi dinh Dean thu ky Dai hQi
5 8hI5-8h20 Gioi thieu Ban kiem phieu va thong qua danh sach Ban kiem phieu.

NQi dung D~i hQi
6 8h20-8h25 Thong qua Chuang trinh Dai hQi
7 8h25-8h35 Thong qua Quy chS lam viec cua Dai hQi

8 8h35-8h50 Bao cao ket qua heat dQng SXKD nam 2017, phuong huang hoat dQng
SXKD nam 2018

9 8h50-9h05 Bao cao cua HQi d6ng quan tri v~ hoat dQng nam 2017 va kS ho~ch 2018
10 9h05-9h20 Bao cao ho~t dQng cua Ban kiBm soM nam 2017
11 9h20-9h30 Ta trinh v~ Bao cao Utichinh nam 2017 da:duqc kiBm toan
12 9h30-9h35 Ta trinh v~ phuang an phful ph6i lqi nhu~ nam 2017
13 9h35-9h40 Ta trinh cac chi tieu kS ho~ch nam 2018

14 9h40-9h45 Ta trinh ve vi~c h,rachQn dan vi kiem toan dQc l~p cho nam tm chinh
2018

15 9h45-10h05 Thao lu~, biBu quySt thong qua cac Bao cao, Ta trinh

16 10h05-10hl0 Ta trinh ve phuang an phat hanh co phieu de tang von co phful illnguon
v6n chu So' hiiu

17 10hl0-l0h20 Ta trinh v~ phuang an tai cau trUcTemgcong ty CP ThiSt bi di~n VN

18 10h20-1 0h25 Ta trinh ve vi~c thong qua giao dich mua ban v~t illva cho yay doi v6i
cong ty con, cong ty lien kSt

19 10h25-10h40 Thao lu~, thu PhiSu biBu quySt thong qua 03 Ta trinh
20 1Oh40-1Oh55 B~u cu b6 sung thanh vien Ban kiBm soat nhi~m ky 2016-2020

21 10h55-11h05 Ta trinh ve vi~c sua doi, bo sung Dieu l~ To chuc va ho~t dQngTong
cong ty CP ThiSt bi di~n Vi~t Nam

22 Ilh05-11h20
Ta trinh ve vi~c ban hanh Quy cM nQibQve quan tri cong ty cua
T6ng cong ty c6 ph§n ThiSt bi di~n Vi~t Nam

23 11h20-11h30 Bao,cao ket qua kiem phieu bau cli' va tong hqp ket qua kiem phieu bieu
quyet

24 Ilh30-11h50 Thong qua Bien bim va Nghi quySt D<;lihQi

B~ m~c D~i hQi



Bao cao kit quii hog! a(jng SXKD nam 2017 va phuong huong h09t a(jng kinh doanh nam 2U18

TONG CONG TY CO PHAN
TmETBI DI.¢NVi¥T NAM

s6: (f{;/GELEXlBC- TGD

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQcl~p - T1f do - H~nh phuc

Hit N9i, ngity)6thang 04 nam 2018

BAocAo
KET QuA HO~T DQNG sANXUATKINH DOANH NA.M2017,

VA PmfONG HlJONG, KEHO~CH HO~ T DQNG KlNH DOANH NA.M2018
TONG CONG TY CO PHAN THIET BI DI:E:N Vl~T NAM

Kinh gui: D~I HQI DONG CO DONG

TONG CONG TY CO PHAN THIET BI DI~N VI~T NAM

Ban T6ng Giam abc T6ng cong ty c6 phan Thi6t bi ai~n Vi~t Nam kinh trinh Dai hoi
a6ng c6 dong Bao cao k~t qua san xuftt kinh doanh nam 2017, phuong hu6ng hoat dong san
xuat kinh doanh nam 2018, cu th~ nhu sau:

A. TONG KET TINH HINH HO~ T DONG SANXUAT KINH DOANH NAM 2017

1- TINH HINH HO~T DQNG sAN XUAT KINH DOANH NAM 2017

Tren co sa phuong huong san xu~t kinh doanh ds. duoc Dai hoi d6ng c6 dong thong
qua, nam 2017 T6ng Cong ty as. t~p trung vao a~y manh hoat dong san xu<~tkinh doanh t~i
Cong ty my va cong ty can, cac cong ty lien k6t nham dat ducc k6 hoach as. duoc 89.i hoi
dong e6 dong giao ph6. Tinh hinh san xuat kinh doanh narn 2017 e1,1th€ nhu sau:

1. Tinh hinh kinh doanh theo coodu nganh hang

1.1.Nganh kinh doanh thiit bj ilifn

1.1.1.Nganh liang day va cap ili?n CADIVI
Nam 20 17 v~t tu, nguyen lieu chu y6u eho san xu~t bien dong tang lien tuc, thi

tnrong day cap di~n canh tranh ngay cang eao. Ngoai ra trong 6 thang dfrunam 2017, vi~c di
deri die e(J So' san xu~t Phu Uim va Au Co eua nha may CADIVI Sai Gon v@khu cong
nghi~p Tan Phu Trung d~n tai vi~c thi~u h\lt nhan SlJ gay anh huang t6i ho~t dQng SXKD.
Tuy nhien, vai SlJ ai~u hanh quy6t li~t, CADIVI gilt vfrng dUQ'ethi phfrn. Nha may CADIVI
Mi~n Trung san xu~t oft di VaG6n dinh, doanh thu ban hang cao. Doanh thu cac khu V\IC dia ly
mi@nB~c, m&n Trung, n~m 2017 d@utang t6t so vai nam 2016. Thi truerng n@n(ban qua D<;ti
1y) dugc giU vGng vai mue tang truang t6t (31,53%); thi truerng Di~n 19c c6 d~u hi~u Uch ClJC

(tang truang 66,16%). Day lahai d6i tUQ'llgquan tr9ng nh~t, dam bao tinh 6n dinh va phat tri~n
mang tinh b@vGng, la co s6 cho vi~c xay dgng KH SX-KD 2018 va cac nam ti~p theo.

K~t qua SXKD nam 2017 cua CADIVI, t6ng doanh thu thu~n hCJPnh~t d~t 6.825 ty
d6ng, tang 21,2% so vai nam 2016 1a5.629 tY d6ng; t6ng 1Q'inhu~n sau thu~ hCJPnh~t d~t
326 tY d6ng, tang 36,4% so vai mue 239 ty d6ng nam 2016.

- I -
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1.1.2.Nganh hang may biin ap THIBIDI, HEM

Narn 2017 may bien th~ THIB!DI d6i mat voi nhieu thach thirc: nhu du mua sam
nganh di~n sut giam manh, cac d6i thu khong ngirng rna rong thi tnrong, dfiu tu manh vao
cong nghe, d~n d~n cac loi th~ canh tranh v~ mat ky thuat cua THIBIDI khong vuot trOi nhu
truce, loi th~ vS may bien ap Arnorphour giam. Truce tinh hinh hinh nay THIBIDI v~n kien
dinh t~p trung eho sue manh e6t 15i la chat luong san pham va dich vu sau ban t5t nhat.
D6ng thai voi d6, THIBIDI cling dAymanh doanh thu ban le va xuat khau, thirc hien tai cau
true lai h~ thong san xu~t, ap d\lng nhi~u eai ti~n ky thu~t, eong ngh~ tir d6 giup giu vung
duge thi tmang. Trong nam qua, THIBIDI dil tham gia dl,!'an JCM do Nh~t tai trg t~i Uta. va
Campuchia, bu6c dfiu d~t duge cae k~t qua dt kha quan.

Vi~c tang ti trong ban Ie va xu~t khfiu dil cai thi~n bien 19i nhu~n cua THIBIDI, giup
THIBIDI d~t dugc mue tang tmang Igi nhu~n sau thu~ ~n tugng, C\lth€ nam 2017 THIBIDI
d~t tbng doanh thu 2.547 tY dang, tang 0,5% so vai mlfc 2.535 tY dang nam 2016; Igi
nhu~n sau thue d~t 321 tY dang, tang 52,86% so vai mue 210 tY dang nam 2016.

D6i vai HEM, thi truang may bi~n ap khu Vl,lCphia b~c, thi truang truy~n th6ng eua
HEM ngay cang c~nh tranh gay g~t vai nhi€u d6i thu cung c~p san phAm. Ben c~nh d6, thi
tmang may bi~n fiP eung e~p eho nganh di~n S\lt giam m~nh trong 6 thang eu6i oam 2017,
ddn d~n nhu cfiu san phfun may bi~n ap eua HEM suy giam. Tuy v~y, vai SI,!' n6 Il,!'cc6 g~ng,
doanh thu may bi~n ap nam 2017 cua HEM d~t 326,6 tY dang, tang 19% so vai nam 2016.

1.1.3.Ngimh hang thiit bi ilo ilifn EMIC

Nam 20171a nam thl,lc Sl,l'e6 nhi~u kh6 khan d6i vai GELEX-EMIC khi yeu cfiu cua
EVN d6i vai san phAm cong ta di~n tll' dil thay d6i IOnv€ tieu chuAn k51thLl~t,hinh thue d~L1
thfiu va d~c bi~t la gia ca mua s~m. Nghi quy~t 337INQ-HDTV ngay 22112/2016 cua HDTV
EVN v€ phe duy~t gia trfin cong ta di~n tll' khien cho tbng doanh thu ca nam 2017 khong d~t
k~ ho~ch dS ra. Ap l\IC c~ tranh tren thi tmang ngay cang gia tang, d~c bi~t d6i vai san
phAmmay bi~n dong, may bi~n ap di~n.

Tuy v~y, vai Sl,l'n61l,l'c trong SXKD, GELEX-EMIC v~n giLrvfrng dU'Q'ethi phftn, k~t
thuc nam 2017, Doanh thu thufin cua EMIC la 855 tY dang d~t 85,5% k~ ho~ch, lqi nhu~n
sau thu~ d~t 170 tY dang VU'Q121,4% so vo; k~ ho~cb d~ ra.

1.1.4.Nganh hang il~ng CO' ili?n va djch V{l sica chua cua HEM, VIHEM

Nganh hang dong ca di~n cua HEM va VIHEM, d~e bi~t Ia dong cO'di~n cong sufit
nha eh~u Sl,lc~nh tranh gay g~t eua hang Trung QU6c vai gia ban thip. M~c du v~y, HEM
va VIHEMoil n61l.lcd€duytridugcphankhucth~truangyeuefiu6ndinhchitlUQ.ng
cao, cac khach hang OEM, cae san phfrm dong ca di~n eh6ng chay, dong cO'di~n phong
nb. Ben c~nh d6, ca HEM va VIHEM d€u c6 nhfrng Sl,l'dftu tu quan trQng cho dich V\l sCra
chua may phar, dong ea oi~n cO'Ian nh&m khai thac tibm nang thi truang cling nhu phat
huy cac th~ m:;tnh v€ nang hIe thi~t bi. d6i ngu ky thu~t giftu kinh nghiem. HEM dil dlrgc
cae hang Ian nhu SIEMENS, .MITSUBITSHI, TOSHIBA l\fa chon Iinha cLIngcAp djch
V\lsua chua uy quy€n duy nhAt a Vi~t Nam.

Nam 2017 doanh thu thufin eua HEM d~t gftn 517 tY dang, b~ng 88,1% so vai k€
ho~ch tuy nhien Iqi nhu~n sau thu~ d~t 81 cy dang, b&ng 121% so vai k€ ho~ch nam 2017.
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Brio crio kit qua hoat a¢ng SXKD ndm 2017 WI. phuang huong hoat dong 2018

Nam 2017 doanh thu thuan VIHEM U(;1t135,7 tY dang U(;1t72,8 % so voi thuc hien
2016 va 67,85% so voi k~ hoach, lei nhuan sau thue dat 22,2 cy dang, giam 16 liiy k~ con
28,8 ty u6ng uSn h~t nam 2017.

1.2. Nganh kinh doanh Logistic - Sotrans

Nam 2017 ghi nhan mot s6 ui~u kien thuan lei cho hoat dong logistics nhir kinh t8
th~ gioi ti~p tuc h6i phuc, kinh t~ Viet Nam da c6 nhirng chuyen bien tich eire, xu~t nhap
kh~u tang tnrong, Tuy v~y, hoat dong logistics cling u6i mat voi nhieu kho khan nhu canh
tranh tren thi tnrong logistic ngay cang gay g~t, co sa ha tang phuc vu nganh chua dap ung
u~y duoD6i voi he thong Sotrans, trong nam qua doanh thu tir van ali du an sieu trucmg sieu
trqng d(;1tth~p do cac dv an Song H~u, Long Phu, Thang Long ... mai tri8n khai a giai dO(;1n
d~u. Ben c(;1nhu6, vi~c t(;1mdirng v~n tai cho khach hang Formosa do cac sv c6 v@moi
truOng cling it nhi8u anh hUOngdSn hO(;1tuQng kinh doanh cua toan h~ th6ng.

Trang nam qua, Sotrans ua uua Dv an kho Sotrans Phu My ui vao hO(;1tuQng til thang
112017, khanh thanh depot My Phuac, uily m(;1nhvi~c ph:it tri8n h~ th6ng d(;1ily mai, d~u tu
uQi xe v~n tai, giup c~t giam duQ'c chi phi lam hang cho hO(;1tdQng Giao nh~n nQi dia, g6p
ph~n u~y m(;lnhtang truOng v€ lQ'inhu~n g.QPla 123,7% so vai cung kyo

K~t thuc nam 2017, t6ng doanh thu thu~n eua Sotrans group U(;1t1.454,8 tt dang, d~t
82,7% so vai kS hO(;1ch,1Q'inbu~n sau thu~ U(;1t521,2 tY dang, d~t 82,2% so vai k~ hO(;1ch.

1.3.Ngimh kinh doanh tlifn, ntl'O'c- Ph" Th{lnh My, Viwasupco

1.3.1. Ngcmh san xuat tlifn

.:. CTCP Ph" Th{lnh My- Nha may thuy tlifn Song Bung 4A

Tinh hinh thai ti~t nam 20 17 r~t thu~n lQ'icho hO(;1tuQng san xu~t thuy di~n, luQ'ng
illua trung binh nam caD va phan b6 kha d@utrong ca mua kho va mua mua g6p phan chu
y~u giup cho hO(;1tuQrtg sc'mxu~t ui~n nang cua Cong ty u~t duQ'cnhi~u th~ng lQ'i.

Nam 2017 la nam dC;ltdoanh tbu va lQ'i nhu~n sau thu~ cao nh~t tu tmac d~n nay,
doanh thu U(;1t277,6 tY d6ng - tuang duang 121% so voi k~ hO(;1ch;19'inhu~n sau thu~ d(;1t
87,6 ty d6ng luang uuang 216% so vai k~hO(;1ch.

•:. Ctic d(f .tinphtit tlifn khtic

Trong nam 2017, Cong ty TNHH MTV Nang lUQ'llgGELEX, dan vi 100% v6n cua
GELEX da d~u tu n~m giu 49% c6 ph~n Cong ty CP SCI Ngh~ An, dan vi d~u tu dl! an
thuy di~n Ca Nan vai t6ng cong su~t 23MW. DV ki~n Nha may Ca Nan 1 se ph:it di~n
thuang phAm vao Quy 1 nam 2019 va nha may Ca Nan 2 se phat di~n thuang ph!m vao
Quy 2 nam 2018.

Trong nam 2017, Cong ty TNHH MTV Nang lUQ'llgGELEX cung da thl!c hi~n thu
t\lCd&xin c~pphep d~u tu dv an nang luQ'llgill?t ttm t(;1iNinh Thu~n vai cong su~t thi~t k~
SOMW. f)~n nay dv an da duqc dp phep dau tu va dang thvc hi~n eae thu we de tri80 kllai
xay d\ffig.

1.3.2. Nganh kinh doanh nlCO'cs{lch'- Viwasupco

Tren cO'So' chi~n luQ'c tai c~u trllC, T6ng Cong ty thi~t bi di~n Vi~t Nam thong qua
cong ty Nang luqng Gelex ua ti~n haM mua c6 ph~n ph~n cua cong ty Viwasupco nhitm
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B60 cao kif qua hoat dong SXKD nam 2017 velphuong huong hoot c1(Jng20/8

phat tri6n nganh ha t~ng mroc. Hien tai Nang hrong Gelex dang sa hiru 25.680.000 c6 phan
cua Viwasupco ~ang duongvoi 51,36% cua Cong ty.

Nam 2017, Viwasupco c6 mot s6 thuan loi nhu: Nhu c~u cap nuoc cua Thanh ph6
Ha Noi ngay cang tang manh do t6c d¢ phat trien do thi khu V\ICTay Nam Thanh ph6 va
doc duong 8;;1il¢ Thang Long. Tuy v~y, C6ng ty ciing phai d6i dien voi nhtrng kh6 lilian do
chua xay dung xong tram born tang ap va tuyen ong moi d~n d€n san luong ban ra chua (1;;1t
nhu ky vong. Cong tac d~u tu v~n can cham chua trien khai kip thai h6 tro cho tuyen ong
giai doan 1. Tuy nhien Viwasupco v~n c6 gang hoan thanh k€ hO;;1Chd&ra:

T6ng san lUQ'Ilg2017 la khoang 80 tri~u m3, doanh thu d;;1t413,9 ty d6ng d:;tt99% so
vai k€ hO;;1Ch,19'inhu~n sau thu€ d~t 169,8 ty d6ng tang 5% so vai k€ hO;;1Chd~t ra.

1.4. Ngimh bdt d{jng san

Trong nam 2017, GELEX da thanh I~p Gong ty TNHH MTV GELEX LAND, do
GELEX sa huu 100% v6n v6n d~ phM tri~n cac d\I an bAt dQng san thuang m;;1ivai trQng
tam la khach s:;tn,van phong, ban Ie va bdt d¢ng san cong nghi~p (nha xuang, kho tang, b€n
bai). Trong thai gian tai, GELEX LAND t~p trung van vi~c:

• Haan thi~n quan 1)'v~ hanh taa nha HCO, GELEXTOWER, khach s~n Sinh Minh

• Hoan thi~n thu t1,1Cphap I)' cae khu ddt, nha xuaug, kho bai cua cac dO'llvi thanh vien
nhu CADIVI, THIBIDI, SOTRANS ...

• Tu vAncho cae don vi thanh vien trong phat tri~n nha may, kho bai

1.5. Cac m(it khac

1.5.1. Cong tac phat triln thU'ung hi~u

Nam 2017 thuang hi~u GELEX ti€p tl,lc c6 nhung buae phat tri~n mai vai hlnh anh
cua m¢t t~p doan kinh t€ m:;tnh vai Hub V\ICthi€t bi di~n 1£1nong c6t, la t~p (toan d~n dAu
trong llnh V\ICthi€t bt di~n eua Vi~t Nam. Vi©c chinh thuc nH~my~t c5 phi€u tren san giao
dich thanh ph6 H6 Chi Minh cung la m¢t buac ti~n Ian nang tAmthuang hi~u GELEX trong
m~t c6 dong va trang mit b:;tnhang d6i tac lam an.

.
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1.5.2. Cong tac ta ch(rc

Trong uam 2017, Cong tac t5 chuc t;;1iT5ng cong ty ti€p t1,1CduQ'c ki~n tOEmthea
huang tinh gQn, hi~u qua, t~p trung van vai tro cua cong ty holding va h6 trq cac Gan vi
thanh vien trong phat tri~n ho?t G¢ng san xuAt kinh doanh. H~ th6ng cac quy trinh, quy ch~
quan tri n¢i b¢ eua T6ng Cong ty va cae dO'llvj thfmh vien ngay cang auQ'cki~n toano

1.5.3. Linh v~c tizi chinh

Trong. nam 2017, T5ng C6ng ty aa tieh C\ICc6 cac ho?t a¢ng tai ehinh nh5.m t6i lru
h6a eae ngu6n h,re trong t02m t~p doan, giam chi phi tai ehinh. Trong nam 2017, nhil11huy
d¢ng v6n ph1,1cv1,1cho ho?t dQng san xu~t kinh doanh, TBng cong ty da th~rchi~n huy ctQng
v6n thong qua hinh thuc phat hanh trai phi~u vai t5ng gia trt phat hanh thanh cong la 300 ty
d6ng. Thong tin co ban v~ aqt phM hanh tnli phi€u nhu sau:

- T6ng gia tri phat hanh: 300 ty d6ng
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- Ngay phat hanh: 30/11/2017

- Ky han: 01 nam

- 11:1isufit: c6 dinh la lO.5%/nam

1.5.4. Linh v~c dau tu:
Trong nam qua, T6ng Cong ty ti~p tuc tang cuong dfiu tu vao cac Iinh V\XC trong

di~m dii diroc DHDCI> thong qua, cu the:

• Hoan thanh viec nang ty l~ sa hiru tai cac cong ty con, cu the:

./ Cadivi: Ngoai mua thea viec thuc hien quyen cua c6 dong hien htru, GELEX da
mua them 2.900.000 CP, nang ti l~ sa htru len 79,76%

./ Sotrans: mua them 25.499.983 c6 phan, nang ti l~ sa hiru len 54,78%

i/ Vihem: mua them 5.700.000 c6 phan, nang ti l~ sa hiru len 65,37%

./ K.I.P Viet Nam: Ngoai mua theo vi~c thuc hien quyen cua c6 dong hien htru,
GELEX mua them 1.044.595 c6 phan, nang ti l~ sa hiru len 72,4%

• Thong qua Nang hrong Gelex mua c6 phan Cong ty C6 phan dfiu tu nuac s<;1chSong
Da ("Viwasupco"), hi~n nftm giu 51,36% Viwasupco.

• Thong qua Cadivi D6ng Nai mua 24,89% c6 phfin cua Cong ty CP NhVa Ba NQi.

1.5.5 Cong tac lao ilvngtiJn lu:O'ngva th~fChi¢n cac chi dv d6i v6'i ngU'iri lao t/{Jng

Nam 2017, tinh hinh lao QQngcua T6ng Cong ty va cac dan vi thanh vien 6n dinh,
nguai lao dQng ti~p t\lC hang say san xufrt. Cong tac ti~n luang t<;1iGELEX dll dugc thvc
hi~n bai ban han, t<;10dQng lvc tich cvc tai nguai lao dQng. Cac cong tac dong bao hi~m xii
hQi, chua b~nh ngh~ nghi~p, trang bt bao hQ lao dQng, kham suc kh6e dinh kY···dugc th\Xc
hi~n dfiy du
1.5.6 Cong tac doan thi, xii hvi va trach nhi¢m c{Jngdang clla Doanh nghifp

Cac t6 chuc chinh tri xa hQi trong cac Doanh nghi~p thuQc h~ th6ng GELEX dugc
ton trQng, quan Him va t<;10mQi di~u ki~n d~ hO<;1tdQng. Nam 2017, GELEX dll t6 chuc HQi
thao toan GELEX 2017, t<;10san chai b6 lch, lfmh m<;1nhva doan k~t trong toan GELEX.
Cong tac xii hQi, d~n an dap nghla, quyen gop ung hQ d6ng bao ngheo ti~p t\lC dugc th\Xc
hi~n nhi~t tinh va hi~u qua.

II. KET-QuA sAN xu AT KINH DOANH N.AM 2017

V@t6ng quan trong nam qua, chi tieu doanh thu va Igi nhu~n eua cae eong ty thanh
vien va toan T6ng cong ty d~u co S1.I tang truang ra net. T6ng doanh thu thuftn hqp nhfrt nam
2017 eua GELEX la 11.984 tY d6ng, tang 64,2% so vai vai muc 7.297 ty d6ng nam 2016
nguyen nhan la do 56 lugng eong ty con dugc hgp nhfrt trong trong nam 20 17 nhi~u han
nam 2016 (mua them Sotrans, Phti Th<;1nhMy, Vinakip va nang ty l~ So' huu t<;1iThibidi,
Cadivi) va k~t qua kinh doanh eua cae eong ty con cao han so vai cung ky nam truae. LQ'i
nhu~ sau thu~ hqp nhfrt eua GELEX d<;1t1.315 tY d6ng VlfQ1 25,2% so v&i k~ hot1cb,
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tang 101, 8% so voi mire 651 tY dang cua narn 2016. T6ng doanh thu thuan cong ty me dat
2.216 ty ~ang, loi nhuan sau thu~ O<;1t369 cy dang, tang 21% so voi mire 305 ty dang nam
2016.

A cAc CHi TIEU HQP NHAT

DON
Vl

TINH

THVC
HI~N
2016

THlfC
HI~N
2017

So sanh
TH nam
2017 vo'i
THnam
2016

TT CHiTIEU

1 T6ng tai san I Ty dong 8.933 13.909 155,70%

B cAc CHi TIEU CVA CONG TY M~

7.297 11.984 164,23%2 Doanh thu thuan Ty d6ng

651 1.314 201,84%

533 786 147,46%

Ty d6ng3 I Loi nhuan sau thu~

4 Loi nhuan sau thue thuoc v8 cong ty me Ty d6ng

I Ty dong1 Doanh thu thuan l.289 2.216 171,91%

Ty dong 110,47%2 Loi nhuan truce thue 334 369

Ty dong 369 120,98%3 I L9'i nhuan sau thue 305

100%Ty l~ chia c6 nrc (bing tien va c6 phieu Ty dong
thuong)

20%4 10%

B. PHUONG WONG vA KEHO~CH KINH DOANH NAM 2018

I - PHUONG HUONG HO~ T DQNG SAN XUAT KlNH DOANH NAM 2018

Tren co sa f)~ an tai o~u true da duoc D<;1ihoi dong c6 dong cua T6ng Cong ty thong
qua, can cir theo tinh hinh thlJCt6 hO<;1tdong san xufrt kinh doanh, T6ng Cong ty hO<:lchdinh
ba kh6i kinh doanh chinh g6m: (1) Thi~t bi di~n; (2) H<;1t~ng g6m san xu~t di~n, nu-ac,
logictics va (3) B~t dong sau. Cong ty m~ GELEX e6 nhi~m V\lnhu mot cong ty holdings
ehuyen quan 1;' ph~n v6n g6p t<;1icae dan vi kinh doanh. Dinh huang hO<;1tdong kinh doanh
nam 2018 C\lth€ nhu sau:

1.1 sAN XUA.TKINH DOANH TRItT Bl Dl~N
Thi~t bi di~n dU'lc xac dinh ti~p t\lC la lInh vlJe san xmlt kinh doanh ehinh va nang

c6t eua GELEX. Nh&m t6i Uti h6a san xuftt va quan 1;', trong nam 2018, T6ng Cong ty se
ehuy€n toan be>c6 ph~n ma T6ng Cong ty dang s6 hfru t<;1iCADIVI, THIBIDI, HEM v~
Cong ty TNHH Thi~t bi di~n GELEX (tiSn than Ia Cong ty TNHH MTV Thi~t bi do di~n)
va tu d6 ti~p t\le tung bUGethlJe hi~n nang ty 1~sa hCiut<;1iCAY, THI va HEM len 100%,
tl}Odi~u ki~n d€ GELEX c6 th~ thlJc hi~n dWle elie chi~n IUQ'ephat tri8n llnh V\1C di~n
flhanh oh6ng va mang l::til'li lch cao nh.it eho T6ng Cong ty. Sau khi th~rchi~n Uti eiu true,
C6ng ty TNHH Thi~t bi di~n GELEX se la dan vi di~u ph6i ho~t dQng kinh doanh va ehi6n
IU'lephat tri~n cua nhom nganh thi~t bi di~n.

- 6 -



Baa cao kd/ qua hoat Q¢l1g SXKD nam 20/7 va phuong huang hoot dt)ng 2018

GELEX tiep tuc khai thac va phat trien cac dong san pham chu dao: Day cap di~n
CADIVI; May bien ap THIB IDI , HEM; cong to' dien til, thiet bi do dien GELEX-EMIC;
dQng co dien, may phat di~n HEM, VIHEM. MQt s6 dinh hirong chinh trong linh vue nay
nhu sau:

- D~y manh cong tac R&D t~p trung, nghien ciru cong nghe va san pham rnoi voi dinh
huang v~ nang hrong tai t(;10,h~ thong ngjtm hoa dien; dAy manh phat tri€n h~ sinh thai
thiet hi dien GELEX, hoan thien bQsan pham trong linh vue thiet bi dien, tang cac san
pham thiet bi dien cho hroi di~n trung va cao th8, nghien ciru, phat trien san xuAt cac
san pham dong c~t ...

- Thuc dAy hQ'Ptac vai cac d6i ta_eNh~t Ban, Han Qu6e, EU d€ nh~n ehuy€n giao cong
ngh~.,bfm quy~n san ph~m huang tai t(;10ra cac san ph~m co ham 1uQ'ngeong ngh¢ eao,
ti~t ki~m nang 1u9'ngva than thi~n vai moi truOng.

DAym(;1nhphat tri€n thi truOng EVN, dAu thfiu va xuAt kh~u song song vai vi~c cung
c6 va d~y ml:lnhh~ th6ng phan ph6i qua d:;li1yhi~n nay. D~y ml:lnhvi~c ban himg t~:p
trung, huang t6i cung cApgiai phap tbng the v~ thi~t bi di¢n eho khach hang.

T~p trung quy ho;;tch nha may, t6i uu hoa qua trinh san xuAt de gii'un gia thanh san
ph~m, chu6i cung (mg.

S~p x€p h,li mQt s6 mang san xuAt trong llnh vvc thi~t bi di~n, theo do HEM se san xuAt
may bi~p ap thea tieu chu~n va thuang hi¢u THIBIDI; HEM. va VIHEM se t~p trung
san xuAt san ph~m dQng cO'di~n va dich Y\l sua chua. Thvc hi~n s~p x6p l~i Sall xu~t
giua HEM va VlHEM theo huang chuyen mon hoa san xu~t cac dong san ph~m nh~m
co hi~u' qua san xuftt t6i Uti. Ra soat danh m\lc san ph~m, t~p trung d~y m?nh san xu~t
nhung san ph~m mang l(;1i19'inhu~n t6t hon

- H6 trq Don vi thanh vien trong h~ th6ng GELEX giam gia thanh si'm xu~t, nang cao
nang h,rccl:lnhtranh cua san ph~m bfrng cach trien khai k~ ho;;tchmua s~m t~p trung v~t
tu nguyen li¢u chinh ph1)cV\l san xu~t kinh doanh cac Ban vi thanh vien, mua s~m 10
Ian d€ co gia mua va di~u ki~n thuong m;;tit6t nh~t.

1.2 LiNH vTfC H~ TANG

Nhom lInh V\IC hl:ltftng cua GELEX bao g6m 3 lInh V\IC ehinh: (1) Logistics; (2) san
xu~t di¢n va (3) San xuAt va cung cAp nuae s(;1ch.Day la 3 nnh V\IC duqc danh gia r~t tibm
nang t?i Vi~t Nam .

t\

•:. Logistics

SOTRANS la diu m6i va thuang hi~u chinh trong hOl:ltdQng kinh doanh logistics cua
T5ng Cong ty. Phat tri~n SOTRANS thfmh doanh nghi~p val chU6i logistics khep kin,
au cae dich V\l nhu dich V\l giao nh~n hang hoa, v~n tai, hru kho, luu bai, cang bi€n,
cimg hang khong ...

- Bftu tu trQng diem db hinh thanh h~ th6ng Uti san kho bai, cang, lCD, trung tarn phan
ph6i da phuang thuc t?i cac mng kinh t~ trQng diem cua ca nuac d~c bi~t la 2 vung san
xu~t Ian la khu V\l'C Ha NQi - Hai Phong va TP H6 Chi Minh - Ba Ria - Yung Tau.
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- D6i voi linh vue v~n Uti, t~p trung van van tai duong thuy nQi dia, phat trien d<)ixa lan
manh d~c biet la tai khu V\l'CThanh ph6 H5 Chi Minh va giu vtrng th~ manh trong linh
V\l'Cvan Utisieu tnrong, sieu trong.

- Hinh thanh chu6i gia tri logictics khep kin, hu6ng toi muc tieu 19t van top 3 doanh
nghiep logistics Ian nhat Viet Nam .

•:. Linh vue san xuAt dien. .
- Ti~p tuc thuc hien cac du an nguon phat dang thuc hien cua T6ng Cong ty, dam bao

thuc hien du an dung ti~n dQ,hieu qua, ti~t kien

- Ti~p tuc tim kiem cac co hoi dfru nr van linh V\l'Cnguon phat di~n theo chu twang da
duoc Dai hQi d5ng c6 dong T6ng Cong ty thong qua, t~p trung VilO thuy di~n, nang
luqng tai ti;lonhu di~n gi6, nang luqng m~t trai.

.:. Linb V\fC san xu At va cung cAp nuO'c s~ch

- T~p trung n6 l\!,c th\!'c hi~n Dv an nuac Si;lchSong Da giai dOi;ln2, dam bElD cLingc<ip
nuac Si;lchcho nhan dan Thu do va nang quy mo, cong sufrt tLr d6 nang san lUQ'ng,
doanh thu eua toan d\!'{m.

Tim ki~m cae cO'hQi dfru tu ti~m nang, phil hqp trong lInh V\l'Csan xu~t va cung d.p
nuac Si;lch,truac h~t uu tien ti;licac dia ban c6 dong dan cu, nhu cfru tieu thy mrac Si;lch
Ian.

1.3BAT DQNG sAN
Danh gia li;lito~mb<)quy d&tT5ng Cong ty va cac dan vi thimh vien dang sa huu, xay
dvng phuong an khai thac hi~u qua bao g6m vi~c xac d~nh lOi;lihinh phat tri~n, hinh
thuc phat tri~n dlJ an. Ngu5n v6n phat tri~n cac d\!' an bfrt dong san 1&ytir chfnh Igi th~
v~ vi tri dic dia trong toan h~ th6ng GELEX.

- T6i uu h6a h~ th6ng kho bai, nha xuang cho cac dan vi thanh vien

1.4 cAc MA.NGHO~T DQNG KHAc
- Xay dvng mo hinh tai chfnh t~p trung, GELEX se ti~p t\lC tim ki€m va dAymi;lnhcae

hOi;ltdong tai chinh nh~m t6i U'U h6a, cac ngu5n 1t,rccua T5ng Cong ty va cac dan vi
thanh vien, ti~n tai quan ly dong ti€n t~p trung nh~m t~ d\lng ngu5n Ivc, ti;lOfa hi~u
qua su d\lng dong v6n 6 muc cao nh&t, ti~t giam chi phi tai chinh t6i da. T5ng Cong ty
c5 phfrn thi€t bi di~n Vi~t Nam d6ng vai tro la dan vi dftn dit trong vi~c thu x~p, di~u
ph6i ngu5n v6n d~ dam bao cac cong ty thanh vien c6 du v6n d€ hOi;ltdong vai chi phi
thfrp va dam bao dong ti€n cua toan h~ th6ng dugc can b~ng, an toan, hi~u qua.

- Hoan thi~n mo hinh quan tn cua Tfmg Cong ty thea huang cong ty holding va h6 trg
cac dan vi thanh vien trong vi~c phM tri~n san xufrt kinh doanh, xay d\!'ng h~ th6ng
cong ngh~ thong tin, phap ch€ t~p trung nh&mt~o nang h,rcmi;lnh,th6ng nhAttrong v~n
hanh va ti~t ki~m chi phi.

- Hoan thi~n h~ th6ng thea d5i, quan Iy nhan s\!' t~p trung, xay dVng, phat tri~n cac the
h~ can bo cua T6ng Cong ty, Uti tien phat tri~n ngu5n nhan l\!'ctu noi bo.

- T~p trung ngu6n l\!'c phit tri€n thuang hi~u GELEX cua T6ng cong ty tra th~lI1h
thuang hi~u m~nh qu6c gia va khu V\!,C.Xay dlJng va phM tri€n hinh anh, thuang hi~u
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manh eho m6i nh6m san pham chu hrc cua T6ng Cong ty thea huang chon loc, phat
trien e6 trong Him, khong dan trai.

- Cong tac quan tri nQi b(>:Ti~p tuc ra scat, sua d6i b6 sung va xay dung moi cac Quy
eh~ quan tri nQi bQ phu hop han voi tinh hinh thuc t~; tang euong nang [\IC qUElDI)!
thea huang chuyen nghiep; Ap dung cong nghe quan tri tien ti~n, irng dung cong nghe
thong tin ling dung vao rnoi mat quan ly di6u hanh cua GELEX va cac Dan vi thanh
vien. Cai each toan dien each thtrc giao dich nQi bo tren c« sa tang cirong tinh k~t n5i
chia se thong tin- nhanh - hieu qua - khong rao can, t5i gian cae thu tt;lehanh ehfnh.

II. KE HO~CH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2018

1. M1}ctieu K~ bo~ch d\l' ki~n toan Tang cong ty nam 2018

TT CHITIEU
,I

BONV! KEHO~CH
TiNH 2018

I T6ng doanh thu hqp nh~t Ty d6ng 15.000

II LQ'inhu~n truae thu~ hqp nhftt Ty d6ng 1.820

III Thu nh~p binh quan nguai lao dong mt;le nghin
13.000tieu d6ng/nglthfmg

Kinh trinh £)~i hOi d6ng c6 dong xem xet thong qua

Nui nhQ.n:
- Cae e6 dong;

HDQT, Ban KS;
- LUll VPTCTY

TONG GIAM DOC
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TONG CONG TY CO pHAN
TmET BI I>I~N ~T NAM

CONG HOA. xA HOI COO NGHiA ~T NAM. .
I>Qcl~p -TI! do - Hanh phuc

GEEEX
S6: .:1J IGELEXlBC-HDQT

Ha N9i, ngay~6 thang 04 ndm 2018

BAocAo CVA HQI DONG QUAN TRl
VE HOAT DONG NAM 2017 vA KE HOACH NAM 2018. . .
1- KET QuA THlfC HI~N NHI~M Vl} CVA HI>QT NAM 2017:

1- Ddnh gid tinh hinh hoat dong cua Tong c6ng ty trong nam tai chinh:

Nam 2017, n~n kinh tS trong mroc co diu hieu ph'I:ICh6i, nhu cfiu d6i voi nganh
hang thiSt bi di~n tang nen da co UtCdQng tich C\l'CdSn heat dong san xuit kinh
doanh cua T6ng cong ty.

Cling voi viec tang cuong cong tac chi dao, di~u hanh heat dQng san xuit, kinh
doanh cua HQi d6ng quan tri, Ban T6ng giam d6c T6ng cong ty, su n6 hrc cua
cac don vi thanh vien va cua t~p th~ nguoi lao dong, T6ng cong ty c6 phfin ThiSt
bi di~n Vi~t Nam da hoan thanh virot mire kS hoach Dai hQi d6ng c6 dong
thuong nien nam 2017 da d~ ra vai chi tieu Doanh thu hQ'Pnhit d:;lt 11.984 ty
d6ng, tang 10% so vai kS hO:;lch,LQ'inhu~ sau thuS hQ'Pnhit cua GELEX d:;lt
1.315 cy d6ng, tang 25,2 % so vai kS hO:;lchduQ'cD:;lihQi thong qua. S6 li~u C\l
th~ nhu trong Bao cao hO:;ltdQng cua Tfmg giam d6c.

2. Hoc;zta9ng cua H9i a6ng quem tri:
HQi d6ng quan tri T6ng cong ty nhi~m ky II (2016-2020) g6m 5 thanh vien duQ'c
bfiu t:;liD:;lihQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2016 va co sg thay d6i trong nam
2016 vai S\l'tham gia cua ong Nguy~n Van Tuin.

T:;liphien hQp HDQT ngay 03/0112018, ong Nguy~n Hoa Cuong co Don xin thoi
chuc danh Chu tich HDQT kiem thuOng trgc HDQT vi ly do ca nhan. HDQT
T6ng cong ty da th6ng nhit b6 nhi~m ong Nguy~n Van Tu§.n lam Chu tich
HDQT kiem T6ng giam d6c.

Trong nam qua, cac thanh vien HQi d6ng quan tri T6ng cong ty luon phat huy sa
truOng va thS m:;lnhcua minh d~ hoan thanh t6t nhi~m V\l duQ'cphan congo

KSt qua C\lth~ nhu sau:

2.1. C6ng tac slip xip, co cdu t6 chuc, nhan Slf:

Nam 2017, HQi d6ng quan tri da ban hanh quy~t dinh ClI va thay th~ d:;lidi~n
phfin v6n cua T6ng cong ty tham gia HDQT, HDTV t:;liCong ty TNHH ThiSt bi
di~n GELEX (GELEX ELECTRIC), Cong ty TNHH MTV Nang luqng GELEX,
Cong ty CP K.I.P Vi~t Nam, Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam, Cong ty CP
ChS t:;lOdi~n ca Ha NQi; s~p xSp l:;lica ciu t6 chuc va b6 nhi~m l:;lidQi ngu can
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bQ qUID ly tai Cong ty me phil hop voi dinh huang phat trien cua T6ng cong ty

thea mo hinh t~p doan.

Nhin chung, cac can bQ la dai dien phan v6n cua T6ng cong ty tai cac dan vi d~u
phat huy t6t nang lire kinh nghiem va tham gia di~u hanh SXKD hieu qua.

2.2. Cong tdc tai CCl cdu nguon von adu tu cua T6ng cong ty:

Trong nam 2017, T6ng cong ty da thuc hien co cAu lai nguon v6n d:1unr tai mot
s6 dan vi. Cu thS:
- D:1unr nang tY l~ sa htru tai cac cong ty con, cong ty lien ket:
+ Nang tY 1~ sa hiru tai Cong ty c6 phan day cap dien Vi~t Nam (Cadivi) ill
74,73% len 79,76%
+ Nang ty l~ sa htru tai Cong ty c6 phan kho van mien Nam (Sotrans) ill 24,93%
len 54,78%
+ Nang ty l~ sa htru tai Cong ty c6 ph:1n K.I.P Vi~t Nam (K.I.P Vi~t Nam) ill
49,24% len 72,4%
+ Nang tY l~ sa hfru tl;liCong ty c6 ph:1n ch€ tl;lomay di~n Vi~t Nam - Hungari
(VlHEM) tir 34,27% len 65,37%
- Thoai toan bQ25,5% v6n tl;liCong ty c6 ph:1nsan xuAtva thuang ml;liEmic.
- Thanh l~p Cong ty TNHH MTV Gelex Land vai v6n di~u l~ 50 tY d6ng.
- Thoai 81,25% v6n tl;liCong ty c6 ph:1nd:1utu xay dl,lllgGelex tir T6ng cong ty
sang Cong ty TNHH MTV Nang luqng Gelex.
- Phe duy~t Cong ty TNHH MTV Nang luqng Gelex mua chi ph6i Cong ty c6
ph:1n nuac Sl;lchVinaconex (Viwasupco). D€n 31/3/2018, Cong ty TNHH MTV
nang luqng Gelex n~m giu 51,36% c6 ph:1nViwasupco.

DS thl,lc hi~n vi~c d:1u tu, ngoai ngu6n v6n thu tir c6 ruc cua cac dan vi thanh
vien, T6ng Cong ty da phat hanh trai phi€u vai s6 v6n huy dQng trong nam 2017
la 300 tY dAng; tir 111/2018 dSn 16/412018 la 300 tY dAng tinb tbeo m~nh ghi.

DSn thCridi~m 31112/2017, T6ng cong ty dang co v6n d:1utu tl;li 10 cong ty con
va 01 cong ty lien doanh, lien kSt. T6ng s6 v6n d:1utu la 5.112 tY dAng.

2.3. C6ng tac chi &;10 hogt a(jng SXKD:

D~ dl;ltdugc kSt qua SXKD nhu tren, HQi d6ng quan tri T6ng cong ty da chu
dQng trong cong tac chi dl;lO,di~u hanh vai nhUng bi~n phap C\lth~ nhu:

- Kien tri bam sat m\lc tieu doanh thu, m\lc tieu 19i nhu~ dS co nhUng bi~n
phap chi dl;lOdi~u hanh chu dQng, linh hOl;lt,dam bao hoan thanh va hoan
thanh vuqt muc chi tieu kS hOl;lChda d~ ra tir d:1unam.

- Th\lc hi~n vai tro dAum6i d~ t~p trung suc m~nh cua d.c dan vi thanh vien;
chi dl;lOcac dan vi thanh vien h6 trg lftn nhau trong hOl;ltdQng SXKD.

- DAyml;lnhcong tac thi truOng, phat tri€n thuang hi~u thong qua vi~c tl;lodl,lllg
dugc cac thuang hi~u ml;lnhco uy tin tl;liVi~t Nam va khu Vl,lCChau A, Thai
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Binh Duong nhu: GELEX, CADIVI, THIBIDI, EMIC, HEM, VlHEM cho
cac san pham cua T6ng cong ty.

_ T~p trung chi dao hoan thien cong tac quan 11',di~u hanh cac du an dAu tu
dam bao thuc hien dung cac quy dinh v~ quan 11'dAu tu cua nha mroc, dam
bao dung ti€n dQ, dat muc tieu, dira cong trinh VaGkhai thac phuc vu san xuAt
kinh doanh dat hieu qua.

cAu true lai bo may T6ng cong ty nham nang cao nang hrc hoat dQng dAu tu
chien hroc va quan ly v6n dAutu.

_ M6 rong nganh nghe kinh doanh sang cac linh V\lCc6 tiem nang nhu logistic,
nang hrong, mroc sach, bAtdQng san nham t~n dung cac loi th€ hien c6 va sir
tuong h6 gitra T6ng cong ty voi cac cong ty con, t~n dung cac co hQi trong
qua trinh hQi nhap kinh t€ cua Vi~t Nam.

3. Tong kh cac cu(Jc h9P cua H(Ji a6ng quan trf va quyit ainh cua H(Ji a6ng
quan trt:
HQi d6ng quan tri duy tri cac cUQchQP thuOng ky, th\lc hi~n nghiem ruc cac
nguyen t~c, quy dinh thea cac Quy ch€ da ban hanh, dung quy dinh cua Phap
lu~t va Di~u l~ cua T6ng cong ty.

Trong nam 2017, HQi d6ng quan tri da ti€n hanh 10 phien hQP, ban hanh 43
Nghi quy€t, 21 Quy€t dinh thea dung thAm quy~n duQ'c qui dinh tl;liDi~u l~
va cac quy ch€ quan tri nQi bQ T6ng cong ty. NQi dung cac Nghi quy€t,
Quy€t dinh cua HDQT t~p trung vaGcong tac tai cAutruc T6ng cong ty, cong
tac tai co cAungu6n v6n dAutu ra ben ngoai, cong tac t6 chuc can bQva cong
tac quan 11'trong phl;lmvi thAm quy~n cua HDQT. Ngoai ra, HDQT da ban
hanh cac quy ch€, quy dinh m6i d~ tang cUOngcong tac quan Iy: Quy ch€ Tai
chinh, Quy ch€ chi tieu nQibQ, quy ch€ mua s~m, sua chua va quan 11'tai san
c6 dinh, Quy ch€ nguai dl;lidi~n, ban hanh H~ th6ng phan cAp thk quy~n
phan quy€t trong hOl;ltdQng qufm tri di~u hanh, .... NQi dung cac Nghi quy€t,
Quy€t dinh cua HQi d6ng quan tri d~u dUQ'cthong qua vOi S\l nhAt tri 100%
cua cac thanh vien dv hQPva dugc ban hanh mQt cach hgp I~, dung vOi thAm

,
quyen.

HDQT thuOng xuyen giam sat Ban di~u hanh trong vi~c tri~n khai va th\lC
hi~n Nghi quy€t Dl;lihQi d6ng c6 dong va cac Nghi quy€t, Quy€t dinh cua
HQi d6ng quan trio

HDQT da hOl;ltdQng dung chuc nang, nhi~m Vl), tuan thu dung quy dinh cua
phap lu~t, Di~u l~ T6 chuc va hOl;ltdQng cua T6ng cong ty, Nghi quy€t cua
Dl;lihQi d6ng c6 dong.
T6ng thu lao da chi cho cac thanh vien HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soat
T6ng cong ty trong nam 20171a 995 tri~u d6ng.
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Baa cao hoat dong cua Hoi d6ng quan tri nam 2017

4. Tri~n khai va gidm sat viec thuc hien Di~u l¢, Nghi quyet Dai hoi d6ng c6
dong va cac Nghi quyet cua H9i d6ng quem tri d6i vci Tonggiam d6c va cac can

b9 quan If khdc:
V6i vai tro dai dien cho cac c6 dong, trong nam 2017, HQi d6ng quan tri T6ng
cong ty luon chu dong trien khai cac nhiem vu thea qui dinh tai Dieu l¢ va Nghi
quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong, linh hoat trong chi dao di~u hanh d~ dinh huang
moi hoat dong cua T6ng cong ty phil hQ'Pvoi di~n bien tinh hinh thuc ti~n. He>
tro va chi dao sau sat Co quan di~u hanh trien khai nhiem vu, d6ng thai voi heat
dQng kiem tra, giam sat thea qui dinh. MQt s6 nhiem vu n6i b~t thgc hi¢n trong
nam 2017 nhu sau:
_ Hoan thanh cong tac phat hanh 34.800.000 c6 phi~u d~ tang v6n c6 phfrn ill
ngu6n v6n chu sa hfru cho c6 dong hi~n huu, nang t6ng s6 v6n di~u l~ cua
GELEX len 2.668 ty d6ng. Theo do, T6ng cong ty dll th\lc hi~n sua d6i b6 sung
di~u l~ T6ng cong ty; thay d6i dang Icy kinh doanh v6i s6 v6n di~u l~ m6i; dang
Icy luu Icy, dang Icy giao dich b6 sung tuang Ung v6i s6 lu<;mgc6 phfrn tang them
trong dgt phat hftnh va dll duQ'cUy ban ChUng khoan; Sa giao dich ChUng khoan
Ha NQi chfip thu~n.
_ Hoftn tfit h6 sa dang kY niem y~t c6 phi~u GEX va duQ'c Sa giao dich ChUng
khoan thanh ph6 H6 Chi Minh chfip thu~n t~i Quy~t dinh s6 498/QD-SGDHCM
ngay 28/12/2017. C6 phi~u GEX chinh thuc duQ'c giao dich t~i HSX ill ngay
18/01/2018.

5. K~t lwjn:

V6i ca ch~ di~u hanh linh ho~t, HQi d6ng quim tri dll bam sat ml,lctieu va chi d~o
Co quan di~u hanh T6ng cong ty hoan thanh cac ml,lc tieu k~ ho~ch rna D~i hQi
d6ng c6 dong thuemg nien nam 2017 dll d~ ra.

HQi'd6ng quan tri va Ca quan di~u hanh dll tri~n khai t6t, dung trinh tv qui diM
tren mQim~t cong tac nhu: di~u hanh ho~t dQng SXKD, s~p x~p t6 chuc nhan S\l,
co cfiu l~i ngu6n v6n, tang cuemg qmin ly tai chinh, dfru tu xay dvng co ban, ...
dam bao IQ'iich cua T6ng cong ty, cua c6 dong cung nhu quy~n lqi cua nguai lao
dQng.

11-KE HO~eH HO~ T DQNG eVA HQI DONG QUAN TRJ NAM 2018:

Nam 20 18, d~ d~t duQ'ClTIl,lCtieu Doanh thu va LQ'inhu~n nhu bao cao cua T6ng
giam d6c, HQi d6ng quan tri T6ng cong ty d~ xufit mQt s6 giai phap chung nhu
sau:

_ Tai d.u truc GELEX thea 3 lInh Vl,ICchinh g6m Cong nghi~p (chu d~o la Thi~t bi
di~n), H~ tfrng va Bfit QQngsan. Uu tien tai cftu truc nganh hang thi~t bi di~n
trong nam 2018.
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Bao cao hoar dong ella Hoi i16ng quem tri niim 2017

_ Tai d.u true nganh hang thiet bi di~n nham tao sire manh tong hop til cac dan vi
trong nganh hang nay, khang dinh cac thuong hieu thiet bi dien cua h~ thong
GELEX.

- Thong qua viec phat trien dir an moi hoac thong qua heat dong M&A, d~u nr van
linh V\ICnguon phat dien thea chu tnrong da duoc Dai hQi d6ng e6 dong T6ng
Cong ty thong qua, tap trung van thuy dien, nang hrong tai tao nhir dien gio, nang
hrong mat troi, san xuat va eung dp nuoc sach eho san xu~t va tieu dung, la linh
V\Ie co nhu e~u tieu thu ngay cang eao trong qua trinh phat trien kinh t~ cua dAt
mroc.

- T~p trung khai thac va phat trien quy d~t hien co cua T6ng Cong ty va cac dan vi
thanh vien voi rnuc tieu tra thanh mQt nha cung c~p dieh V\l khaeh sc;tnva van
phong eho thue uy tin cua Vi~t Nam.

- Ki~m soat ch~t che di li~n vai h6 tr<,Ytieh evc cae hoc;ttdQng eua dan vi thanh
vien nh~m nang cao hi~u qua hoc;ttdQngd~u tu v6n eua GELEX tc;ticae dan vi·

- DAym1;1nhUng dvng cong ngh~ van eong tae quan ly; ehu dQng nang eao nang
Ive quan trio

- Xay dvng ehi~n lu<,Yckinh doanh trung va dai h1;1ncho tilng nganh hang trong
toan GELEX.

- Tang cuang eong tac dao t1;1o,phat tri~n ngu6n nhan Ive nh~m dap Ung nhu cAu
phat tri~n eua T6ng cong ty.

- D6i vai eong tae xa hQi, GELEX se la mQt doanh nghi~p co trach nhi~m d6i vai
cae h01;1tdQng xa hQi nhu cong tac d~n an dap nghia, ung hQ vilng bi thien tai,
eong tae til thi~n vi nguai ngheo, cae h01;1tdQng bao v~ moi truang, h6 tr<,YcQng
d6ng, an sinh xa hQi...

D~ d1;1tdu<,Yemve tieu, k~ hoc;tehnam 2018, HQi d6ng quan tri T6ng eong ty mong
ti~p We nh~n du<,YcS~T ling hQ, ehia se va hqp tae eua cae e6 dong nh~m d1;1tdu<,Ye
hi~u qua kinh doanh cao nh~t.

Tren day la Bao eao k~t qua h01;1tdQng nam 2017, K~ h01;1ehh01;1tdQng nam 2018
eua HQi d6ng quan tri T6ng cong ty. Kinh trinh D1;1ihQi d6ng e6 dong xem xet
thong qua.

Noi nhan:
- C6 dong GELEX;
- UV HDQT GELEX;
- Thu ky GELEX;
- LUll VP GELEX.

TM. HOI BONG QUAN TRf
? TJCH
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CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
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HaN9i, ngay A4 thang 04 nam 2018

BAocAo
TONG KET HOAT DONG CVA BAN KIEM SOAT NAM 2017
T~I D~I nor DONG ·CODONG THUONG NIEN NAM 2018

TONG CONG TY CO pHAN THIET BI DI¥N VI¥T NAM (GELEX)

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014;
- Can ctr chile nang, nhiem vu cua Ban Ki~m soat quy dinh tai BiSu l~ T6 chile va heat

dQngGELEX;
Can cir Quy eh~ t6 chile va heat dQng cua Ban kiem scat;
Can eil Bao cao Tai ehinh va tinh hinh thirc t~ heat dQng cua GELEX nam 2017,

Ban Ki~m soat T6ng cong ty e6 phan Thi~t bi di~n Viet Nam bao cao Dai hQi d6ng e6
dong thirong nien vS cac m~t heat dQng cua Ban kiem soat trong nam 2017 nhu sau:

I. TiNH HINH CHUNG CVA BANKIEM SOAT

1. Tinb hinh nhan s1!ciia Ban ki~m soat:
Ban kiem soat GELEX nhiem ky 2016-2020 duoc b~u gom 03 thanh vien. Tai Dai hQi

d6ng e6 dong thuong nien nam 2017, Dl;\ihQi da:b~u b6 sung 02 thanh vien Ban ki~m soat
thay the eho cae thanh vien xin tu nhi~m. Nhan sg Ban ki~m soat den nay g6m:

- Ba Nguy~n Thi Thanh Yen, Truang Ban

- Ba Phl;\ffiThi Minh Cue,

- Ba Phl;\ffiThi My Ha,

Dy vien

Dy vien

2. Ho~t dQngcua Ban Ki~m soat nam 2017:

Nam 2017, thge hi~n quySn va nhi~m V\l thee quy dinh tl;\iLu~t Doanh nghi~p, BiSu l~
t6 chile va hOl;\tdQng eua T6ng Cong ty, Ban ki~m soat da: t6 chile h9P dinh ky hang quy
dum cae hinh thile t~p trung cling nhu qua di~n thol;\i, email d~ tiSn hanh ki~m tra, giam sat
vi~c quan ly, diSu hanh toan bQhOl;\tdQng cua T6ng Cong ty. C\l th~:

Ki~m tra tinh hqp ly, hqp phap trong eong tae quim ly va di~u hanh T6ng Cong ty;

Ki~m tra trinh tv, thu t\le, thfun quySn ban hanh cae Nghi quyet, QuySt dinh cua H<)i
d6ng quan tri, Ban T6ng giam d6c phu hqp v&i quy dinh eua Phap lu~t va DiSu l~
T6ng C6ng ty;

Thfun dinh tinh d~y du, hqp phap va trung thge eua Bao eao tai chinh hang quy va Bao
cao Uti ehinh nam;

Ban ki~m soat da ph6i hqp ch~t eM v&iHQi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d6c va cae
don vi phong ban ehtTe nang trong hO<;ttdQng ki~m tra, giam sat nhung vful duy tri SlJdQc
l~p cua mlnh trong vi~e thlJc hi~n chuc trach, nhi~m V\l eua Ban. Ban Ki~m soat duQ'cclmg
dp d~y du eac thong tin va tai li~u lien quan dSn hOl;\td<)ngeua T6ng Cong ty.
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Nam 2017, Ban kiem scat khong nhan duoc kien nghi hay khieu nai nao cua c6 dong
v~ tinh hinh heat dQng cua T6ng Cong ty.

Thu lao Ban ki~m soat nam 2017 la 215 trieu d6ng trong do Truong Ban mire
10.000.000 d6ng/thang va thanh vien mire 5.000.000 d6ng/thang.

II. KET QuA HO~T DQNG eVA BAN KIEM SoAT NA.M 2017

1. Danh gia cong tac quan ly, di~u hanh:
* HQi d6ng quan tri (HDQT) thirc hien hop dinh ky, ngoai ra t6 chirc cac phien hop b~t
thuong d~ thong nh~t chien hroc, dinh huong phat trien va chi dao cong tac quan tri kip thai,
phu hQ'Pvoi thuc tS. Cac phi en hQPHDQT co s6 hrong cac thanh vien tham gia dam bao
dung quy dinh, NQi dung cac cuoc hQPd~u duoc ghi lai thanh bien ban va hru tm d~y du tai
Cong ty. Nhfrng v~ d~ HDQT thong qua trong cUQchQp va th6ng nh~t 'I kiSn b~g van ban
d~u duQ'cban hanh b~g cac nghi quyStiquySt dinh. Nghi quySt, quySt dinh cua HDQT chu
ySu t~p trung vao cac nQi dung sau:

Cong tac tm cO'c~u ngu6n v6n d~u illra ben ngoai, C\l th~:
+Thanh l~p Cong ty TNHH MTV GELEX Land v6i v6n di~u l~ 50 ty d6ng.

+ D~u ill them vao Cong ty c6 phk Kho v~ Mi~n Nam, Cong ty c6 ph~n K.I.P Vi~t
Nam, Cong ty c6 phk ChS tc;tOmay di~n Vi~t Nam - Hungari d~ tang sa hfru, chuy~n
d6i cac Cong ty nay tir cong ty lien kSt thanh cong ty con;
+Mua them c6 phk cua Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam; gop them v6n vao Cong
ty TNHH MTV Nang luqng GELEX.
+ Thoai v6n tc;tiCong ty c6 phk san xu~t va thuang mc;tiEMIC va Cong ty c6 ph~n
D~u illxay dlJIlg GELEX.
Cong tac nhan Sl,lDc;tidi~n v6n tham gia HDQT, Ban ki~m soat cac Cong ty con va
Cong ty lien doanh, lien kSt.
Vi~c phat hanh trai phiSu rieng Ie nam 2017.
Cac Nghi quySt, QuySt dinh cua HDQT dUQ'cban hanh mQt cach hQ'Pl~, dung vm

thfun quy~n.
HDQT sua d6i, ban hanh mm cac quy chS, quy dinh phu hQ'Pvm hoc;ttdQng cua T6ng

Cong ty g6m: Quy chS quan tn T6ng Cong ty, H~ th6ng phan dp thfun quy~n phan quySt
trong hoc;ttdQngHQi d6ng quan tri di~u hanh T6ng cong ty ...

Thubng xuyen giam sat Ban Di~u hanh trong vi~c tri~n khai va thl,lc hi~n Nghi quySt
Dc;tihQid6ng c6 dong va cac Nghi quySt, QuySt dinh cua HQi d6ng quan trio
* Nhan Sl,lBan T6ng giam d6c trong nam co Sl,lthay d6i. Ong NguySn Dinh HUng miSn
nhi~m chuc V\l pho T6ng Giam d6c ill ngay 15/9/2017. Cac hoc;ttdQng cua Ban T6ng Giam
d6c t~p trung cho vi~c tri~n khai cac Nghi quySt cua DHDCD, cac nghi quySt, quySt dinh
cua HDQT. Ban T6ng Giam d6c luon chu dQng l~p kS hoc;tchquan 1'1,di~u hanh hoc;ttdQng
san xu~t kinh doanh, n6 ll,lcph~ d~u thl,lchi~n kS hoc;tchduQ'cgiao.

Qua kSt qua lam vi~c cua Ban ki~m soat cho th~y HQi d6ng quan tri va Ban T6ng
Giam d6c da hoc;ttdQng dung chuc nang, nhi~m V\l, tuan thu quy dinh eua Philp lu~t, £)i~u l~
T6 chue va hoc;ttdQng cua T6ng cong ty va Nghi quySt cua Dc;tihQi d6ng c6 dong.
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2. ThAm djnh Bao cao tili chinh nam 2017

Bao cao Tai chinh hang quy va Bao cao Tai chinh nam 2017 cua T6ng Cong ty duoc
l~p thee cac chuan rmrc va che dOk~ toan Vi~t Nam hien hanh, duoc kiem toan va soat xet
boi Cong ty TNHH Ernst & Young Viet Nam.

y ki~n cua kiem toan vien dOc l~p v~ Bao cao tai chinh nam 2017 (baa g6m Baa cao
tai chinh rieng va Baa cao tai chinh h9]J nhdt) cua T6ng Cong ty 1a y kien ch~p nhan toan
bO·Bao cao dll pharr anh hop ly, trung thuc tinh hinh tai chinh tai thai diSm 31112/2017 cling
nhu k~t qua kinh doanh, tinh hinh hru chuyen ti~n t~ nam 2017; phu hop voi cac chuan rrnrc
va ch~ dOk~ toan hi~n hanh.

Bao cao tai chinh rieng va bao cao tai chinh hqp nh~t nam 2017 dll kiSm toan duQ'c
dang tai tren Website cua T6ng C6ng ty (www.gelex.vn). Tom t~t mOt s6 chi tieu tai chinh
tren Bao cao tai chinh hqp nhftt cua T6ng C6ng ty tC;lithai diSm 31112/2017:

Dcrn vi tfnh: VND

- TAl sANNGAN 7.447.578.048.018 plIAITRA 7.603.987.5
1.097.517.266.477 1.Nq nglln hc;m
1.546.228.259.969 2.839.542.720.822
2.906.643.629.169
1.854.862.342.903 )~

5. rai san ng1lnhc;mkhae 42.326.549.500 ~
.l TV

B-TAlsANDAI~ 6.462.097.204.415 - VONCHiJSH ·N

1. Cae khoan phai thu dai h~n 6.295.473.043.703 DIE
rai san e5 dinh 3.043.665.083.104 . Ngubn KP va quy khae 10.214.694.673 '~

218.930.439.828 ~
rai san do dang dai h~n 265.956.309.343

1.672.377.287.976

3. Danh gia vi~c thvc hi~n Nghi quy~t D~i hQidAngc6 dong nam 2017:
1.1. Cae chi tieu SXKD chinh:

DO'D Nam 2017 So sanhTT Chi tieu
vj tinh K~ho~ch Thl!c hi~n THIKH

1 T6ng doanh thu hgp nhfit Ty d6ng 10.900 11.984 109,9%

2 Lqi nhu~ntruac thu~TNDNhgp nhit Ty d6ng 1.658

3 Lqi nhu~nsau thu~TNDN hgp nhfit Ty d6ng 1.050 1.314 125,1%

1.2. Cong tac phat hanh c6 phi~u tang van di~u l~:
HOi d6ng quan tri T6ng Cong ty dll ban hanh Nghi quySt s6 06/2017/GELEXlNQ
HDQT phe duy~t k~t qua phat hanh c6 phiSu ra cong chung. Hoan t~t cac thu tl,lclien
quan dSn vi~c phat hanh them c6 phiSu tang v6n diSu 1~thea chu trnang dll duqc phe
duy~t t~ Nghi quySt DC;lihOi d6ng c6 dong b~t thuang ngay 01108/2016. S6 c6 phiSu
nay duqc gop d~y du va chinh thuc luu hanh ill23/0112017.
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Thuc hien Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2017 v€ viec phat hanh
c6 phieu dS tang v6n c6 phAn illngucn v6n chu sa hiru. £)~n thang 8/2017, T6ng Cong
ty dffhoan thanh viec phat hanh 34.800.000 c6 phieu, nang v6n di€u l~ cua T6ng Cong
ty len 2.668 ty d6ng.

T6ng Cong ty thirc hien phat hanh c6 phieu tang v6n di€u l~ thea trinh tv thu tuc cua
phap lu~t hien hanh. S6 ti~n thu diroc illdot phat hanh duoc sir dung dS dAuill rna rQng quy
mo heat dQng va tai co c~u cac khoan no cua T6ng Cong ty.

1.3. Vi~cniem y~t c8 phi~u GEX:
Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 dff phe duy~t chu truang va

uy quy€n cho HQi d6ng quan tri th\Ic hi~n cac thu t\lc cAn thi~t dS hoan thanh vi~c niem y~t
c6 phi~u cua T6ng Cong ty tren Sa giao dich Ch(rng khoan H6 Chi Minh. T<;tingay
18/0112018, toan bQ 266,8 tri~u c6 phi~u GEX chinh thuc giao dich phien dAu tien tren
HoSE.

III. KET LU~ vA KIEN NGHl :
Nam ho<;ttdQng 2017, T6ng Cong ty c6 phAnThi~t bi di~n Vi~t Nam dffhoan thanh t6t

cac chi tieu £)<;tihQi d6ng c6 dong giao, th\IC hi~n nghiem tuc, dAy du nghia V\l thu~ vo;
Ngan sach nha nuac. Ho<;ttdQng tai chinh lanh m<;inh,v6n dAu ill cua cac c6 dong duqc bao
toan va phat triSn. '

DS ti~p t\lc nang cao hi~u qua ho<;ttdQng cua T6ng Cong ty, Ban Ki~m soat co mQt s6
ki~n nghl nhu sau:

Tuan thu Phap lu~t hi~n hanh v€ vi~c quan tq cong ty d6i vo; cong ty d<;tichung,
GELEX dff th\Ic hi~n so<;tnthao va trinh £)<;tihQi d6ng c6 dong xem xet sira d6i, b6
sung Di~u 1~t6 chuc va ho<;ttdQng, Quy ch~ nQi bQv~ quan tri T6ng Cong ty. Theo do,
cAnra soat, hi~u chinh cac quy ch~, quy dinh nQi bQkhac cho phil hqp.

Ki~n toan bQ may kiSm soat nQi bQ dS lam t6t han niia cong tac giam sat vi~c th\Ic
hi~n cac quy ch~, quy diM cua GELEX.

Hoan thi~n h~ th6ng cac bao cao d6i vo; cong ty con va cong ty lien k~t, phat huy hi~u
qua cong tac quan 1yt<;ticac dan vi nay.

Chu tr9ng cong tac dao t<;to,b6 sung ngu6n nhan l\Ic quan ly co trinh dQ, chuyen mon
phu hqp, dap (rng yeu cAu cong tac quan ly v6n dAu tu va giam sat ho<;ttdQng t<;ticac
dan vi thanh vien nhfun nang cao hi~u qua dAutu tai chinh dai h<;tn.

TM. BAN KIEM SOAT
TRUONG BAN

No; nhan:
- Cac cd dong;
-LuuBKS.

NGUYENT
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TONG CONG TY CO PHAN
THIET Bl DI~N VI~T NAM

GE[B(
S6: 02.0 IGELEXlTTr-HDQT

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .
DQc l~p - Tv do - Hgnh phuc

Ha N<5i,ngay/16 thdng 04 nam 2018

TO TRINH
v~vifC thong qua Bdo cdo Tili chinh nam 2017 ali alf(lc kiim todn

Kinh giri: D~i h{}idAng cAdong thuong nien nam 2018
TAng cong ty cAphftn Thi~t b] di~n Vi~t Nam

Can cir Luat doanh nghiep s6 68/2014/QR13 ngay 2611112014 c6 hieu hrc thi hanh ill
ngay 01107/2015;

Can cir Dieu l~ t6 chirc va hoat dong cua T6ng cong ty c6 phan Thi~t bi dien Viet
Nam;

Can cir Bao cao tai chinh rieng va Bao cao Tai chinh hop nhAt cua T6ng cong ty c6
phan Thi~t bi dien Viet Nam da: duoc kiem tom boi Cong ty TNHR Emst& Young Viet
Nam - Chi nhanh Ha NQi;

RQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua Bao cao Tai chinh
rieng nam 2017 va Bao cao Tai chinh hqp nhAt nam 2017 da: duQ'c Cong ty TNHH
Emst&Young Vi~t Nam - Chi nhanh Ra NQi ki~m toan, bao g6m:

- Bao cao cua Ban T6ng giam d6c;
- Bao cao ki~m toan dQc l~p s6 61355749/19516923 d6i vai Bao cao tai chinh

rieng;
- Bao cao ki~m tom dQCl~p s6 61355749/19516923-HN d6i vai Bao cao tai

chinh hqp nhAt;
- Bang din d6i k~ toan rieng va hqp nhAt;
- Bfmg can k~t qua ho~t dQngkinh doanh rieng va hqp nhAt;
- Bao cao lUll chuy~n ti~n t~ rieng va hqp nhAt;
- Cac thuy~t minh Bao cao tai chinh rieng va hqp nhAt.
MQt s6 thong tin t6m t~t v~ Bao cao tai chinh rieng nam 2017 va Bao cao tai chinh

hqp nhAtnam 2017 da:duQ'cki~m to(1ncua T6ng cong ty c6 phAn Thi~t bi di~n Vi~t Nam
nhu sau:

I.Bao cao Tili chinh rieng nam 2017 dft dUQ'cki~m toan
1.Bang din dAi k~ tmin

Dan vi tinh: tri¢u tl6ng

STT Chi tieu Ngily 31112/2017 Ngily 0110112017

I Tong tili san 6.606.943 5.415.139

I Tai san ngan h~ 1.138.782 2.387.487

2 Tai san dai h~n 5.468.161 3.027.652

II Tong nguAn vAn 6.606.943 5.415.139

1 NQ'phai tra 2.996.134 3.326.736

2 Von chu sa hfru 3.610.809 2.088.403



2. K~t qua hoat dQng kinh doanh
Don vi tinh: trieu d6ng

STT Chi tieu Nam 2017 Nam 2016
1 Doanh thu thuan 2.216.498 1.289.111
2 Loi nhuan truce thue 369.308 334.009
3 LQ'inhuan sau thue 369.308 305.507

II. Bao cao Tal chinh hQ'Pnhit nam 2017 dii dU'Q'cki~m toan
1. Bang din d8i k~ toan

Don vi tinh: trieu d6ng

STT Chi tieu Ngay 31/12/2017 Ngay 0110112017
I Tong tai san 13.909.675 8.933.123
1 Tai san ngan han 7.447.578 6.375.261
2 Tai san dai han 6.462.097 2.557.862
II Tong ngu8n v8n 13.909.675 8.933.123
1 NQ'phai tra 7.603.987 5.568.228
2 Von chu sa htru 6.305.688 3.364.895

::>

2. K~t qua hoat dQng kinh doanh
~'0

'/0Ty '0

Don vi tinh: trieu d6ng -o

!EN *11
STT Chi tieu Nam 2017 Nim 2016 I~1 Doanh thu thuan hQ'Pnhat 11.984.141 7.297.113 «.
2 LQ'inhuan tnroc thue hQ'Pnhat 1.658.244 771.578
3 LQ'inhuan sau thue hQ'Pnhat 1.314.587 651.431

Cac bao cao tren da:duoc cong b6 thong tin thea quy dinh, d6ng thai duoc dang tai
dAy du tren website cua T6ng cong ty e6 phan Thi~t bi di~n Viet Nam tai di~n chi:
www.gelex.vn.

Kinh trinh Dai hQi d6ng e6 dong xem xet va thong qua.

- Cae c6 dong;
- HDQT, BKS;

Luu VT.

TM. HQI DONG QuAN TRJ
---:;::;==-.cHiJ TlCH

Nai nhan:



TONG eONG TY CO PHAN
THIET B~D~N VI~TNAM

GEI!EX
S6: J_,J IGELEX/TTr-HDQT

eONG HOA xA HOI eHU NGHIA VIET NAM. . .
DQc I~p - T\)' do - Hanh phuc

Ha N9i, ngayj6thang 04 ruim 2018

TO TRINH
V€phuong tin phlin phlti l{J'inhu~n niim 2017

Kinh giri: f)~i hQidang c8 dong thuong nien nam 2017
Tang cong ty ca ph§n Thi~t b] di~n Vi~tNam

Can cir f)i~u l~ T6 chirc va heat dong Tong cong ty e6 phan Thi€t bi di~n Vi~t Nam;
Can ell Quy ch€ Tai chinh T6ng cong ty c6 phan Thi€t bi dien Viet Nam;
Can ell kSt qua san xu~t kinh doanh nam 2017 va Bao cao Tai ehinh nam 2017 da:

duoc kiem toan va Ban kiem soat thAm dinh,
HQi d6ng quan tri T6ng cong ty c6 phdn Thi€t bi dien Vi~t Nam trinh Dai hQi d6ng e6

dong Phuong an phan ph6i loi nhuan nam 2017 nhu sau:

STT Chi tieu SB ti~n (VND)
I Lqi nhu~n sau thu~ co the ph an phBi 442.811.181.498

Trong do:
1 Loi nhuan sau thu€ lUyk€ d€n cu6i nam trtrac 757.814.285
2 Lgi nhu~n sau thuS nam 2017 317.487.895.213

Trongdo:
- LQ'inhu~n sau thu€ nam 2017 theo bao cao rieng 369.308.348.713

LQ'inhu~ sau thu~ tir c6 tuc nam 2016 Cong ty con chuySn v€- trong nam 2017, da:dung pharr ph6i 19inhu~n nam 2016 -51.820.453.500

3 LQ'inhu~n sau thu~ illc6 tuc nam 2017 Cong ty con da:diSu chuySn,
ve 124.565.472.000

II Lqi nhu~n d~ nghj phan phBi tBi da 403.662.275.240
Trong do:

1 Chi tra c6 ruc bfuIg ti8rt (10%), t6i da 338.800.000.000
2 Phat hanh c6 phi€u tang v6n c6 phfin tir ngu6n VCSH, t6i da 55.262.275.240
2 Quy khen thuOng, phUc lQ'i(1% LNST rieng nam 2017) 3.100.000.000

3 Quy thuOng lIDQT, Ban diSu hanh (0,5% LNST hQ'PnhAtnam
2017) 6.500.000.000

III Lqi nhu~n d~ I~i 39.148.906.258
Kinh trinh f)~i hQi dong co dong xem xet va thong qua.

Noi nhan:
Cae e6 dong;
HDQT, BKS,:

- Luu VT.



TONG CONG TY CO PHAN
THlET B~DI~N VI~T NAM

eEEB<
sf>: -1g IGELEX/TTr-HDQT

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .
D9Cl~p - Tl1 do - Hgnh phuc

Ha N9i, ngay-16 (hang 04 nam 2018

TO TRINH
vJ cdc chi tieu ki hO{lch nam 2018

D~i hQidAngca dong thuong nien nam 2018
Tang cong ty ca phin Thi~t b] di~n Vi~t Nam

Can cir Di€u 1~T6 chirc va heat dong T6ng cong ty e6 phan Thi~t bi dien Viet Nam;

Kinh giri:

Can cir Quy che Tai chinh T6ng cong ty e6 phan Thi~t bi dien Viet Nam,

HQi d6ng quan tri T6ng cong ty e6 phan Thi~t bi dien Vi~t Nam trinh Dai hQi d6ng e6
dong xem xet cac chi tieu k~ hoach nam 2018 nhu sau :

STT Chi tieu DVT K~ hoach 2018

1 V~san xuit kinh doanh

- T6ng doanh thu hop nhdt Ty d6ng 15.000

Lei nhuan tnroc thue TNDN hQ'Pnhat " 1.820-

- Chi tra e6 rue %/nam 30

2 Thu lao HDQT va Ban ki~m soat

- Thil lao HDQT va BKS Ty d6ng 1,4

3 Quy thufrng HDQT va Ban di~u banh

Trong truang hqp Lqi nhu~n sau thu~
%/phAn lqi nhu~n
vuqt so vai k~ 20

hQ'Pnhdt vuqt so v6i k~ hoc;teh
hoc;teh

Kinh trinh Dc;tihQi d6ng e6 dong xem xet va thong qua.

TM. HQI DONG QUAN TRJ

Nai nhiin:
- Cae e6 dong;

HDQT, BKS;
Luu VT.



TONG CONG TV CO PHAN
THIET B~DI~N VI~T NAM

emx
S6: ,,1'5 IGELEXlTTr-HDQT

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM
DQc l~p - Tl}' do - Hanh phuc

Ha N(Ji, ngay-16 thang 04 nam 20J 8

TOTRlNH
V~vifC lua chon Cting ty kiim toan cho niim tal chinh 2018

Kinh giri: Dai hQi dang c8 dong thirong nien narn 2018
T8ng cong ty c8 ph§n Thi~t hi di~n Vi~t Nam

Can cir Di~u l~ T6 chirc va hoat dong T6ng cong ty c6 phan Thi~t bi di~n Vi~t Nam;

Can cu y ki~n cua Ban kiem scat v~ viec d~ xuat Cong ty kiem toan dQc i?p cho nam
tai chinh 2018.

HQi d6ng quan tri T6ng cong ty c6 phan Thi~t bi dien Viet Nam (HDQT) d~ xufrt
danh sach cac cong ty kiem toan dQc l?p nhu li~t ke diroi day va kinh trinh Dai hQi dong
c6 dong uy quyen cho HDQT hra chon mot trong ba dan vi kiem toan d~ thirc hi~n ki~m
toan bao cao Tai chinh cho nam 2018:

1. Ten dan vi: Cong ty TNHH hang ki~m toan AASC

Dia chi: S6 1 Le Ph\mg Hi~u - Qu~n Hoan Ki~m - TP. Ha NQi

2. Ten dan vi: Cong ty TNHH Ernst & Young Vi~t Nam - Chi nhanh Ha NQi

Dia chi : T~ng 8, Toa nha CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Ki~m, Ha NQi

3. Ten dan vi: Cong ty TNHH KPMG, Van phong Ha NQi

Dia chi : T~ng 46, Toa thap Keangnam Landmark 72, Lo E6, duemg Ph~m Hung,
phuemg M~ Tri, qu~n Nam Tu Liem, Ha NQi

Kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong xem xct va thong qua.

TM. HOI DONG QuAN TRl

NO'i nhdn:
- Cae e6 dong;
- HDQT, BKS;
- Luu VT.

------------------- ---



TONG TONG CONG TY CO pHAN
THIET BI DQ:N V"Q:TNAM

CQNG HOA xA HQI canNGHiA: VI¥T NAM
DQc I,p - TV do - H,nh phuc

S6: 02,3 IGELEX/TTr-HDQT Ha N9i, ngay ~6 thong 04 ndm 2018

TaTRiNH
"vJ phuang an phdt hann cdphi€u a€ tang v6n c6phdn tic nguon v6n chu sa him".

Kinh gm: D,i hQidAngc6 dong tlnrong Diennam 2018

T6ng cfmg ty c6 phin Thi~t brdi~n Vi~t Nam

- Can cil'Ludt Doanh nghiep s6 6812014IQH13 ngay 26 thang 11 nam 2014;

- Can cu Lud: Chung khodn sd 70120061QH11ngay 29 thang 06 nam 2006 va Lud: sua a6i, b6 sung
m(jt s6 ai€u cua Ludt Chung khoan ngay 2411112010;

- Can cil' Thong tu 162120151TT-BTC ngay 2611012015 huong dan viec chao ban chung khoan ra
cting chung, chao ban c6phi€u a€ hoan a6i, phdt hanh them c6phiiu, mua 19i cd phieu, ban c6 phiiu quy
va chao mua congkhai c6phiiu;

- Can cil' fJi€u I? Tc5chuc va hoat a9ng Tong Cong ty c6phdn Thi€t bi Di?n Vi?!Nam;

- Can cil'Bao cao tai chinh ki€m loan rieng va hr;p nhdt nam 2017 cila T6ng Cong ty cd phdn Thi€t
bi Di?n Vi?t Nam

HQi d6ng quan tIi T6ng Cong ty C6 phfrn Thi8t bi di~n Vi~t Nam kinh trinh D~i hQi d6ng e6 dong
xem xet, thOng qua Phuong an pMt hanh e6 phi~u d~ tang v6n e6 phftn tir ngu6n v6n ehU sa hiiu eua T6ng
Cong ty theo Phud1Ig tin ilinh kem To trinh nay

Kinh trinh D~i hQi d6ng e6 dong xem xet va thong qua.

NO'inh~n:
- Oic c6 dong;
- HBQT, BKS;
- LuuVT.

TM. HQI DONG QuAN TRJ



TONG CONG TY CO pHAN
THrET BI Dr¢N vr¢T NAM

CONG HOA XX HOI cnu NGHiA VIET NAM. --. - .
DQcI~p - TV do - H~nh phuc

Hit N()i, ngay iU -thimg 04 ndm 2018

PHUONG AN PHAT HANH co PlfltU DE TANG VON CO pHAN
TiT'NGUON VON CHU SOmru

(Kern thea TO-trinh s6;:; IGELExmr-HDQT ngay A.6 thang 04 nam 2018)

Kinh gUi:D~i hQidAngcAdong TAngCong ty cAphin Thi~t b] di~n Vi~t Nam

HQid6ng quan tri T6ng Cong ty e6 phAnThi~t bi di~nVi~tNarn kinh trinh Dai hQid6ng e6 dong
bi~u quyet thong qua phirong an phat hanh e6 phieu d~ tang v6n e6 ph~n nr nguon v6n chu so htru nhir
san:

1. M\1cdich phat hanh c6 phieu

2. Ten c6 phieu

3. Loai 06phAn

4. Menh gia c6 phAn

5. Tcng s&06phAnda:phat hanh

6. S6 IUQ11ge6 phAndang luu hanh

7. S6 IUQ11ge6 phi~u quy

8. S61uQ11gc6 phi~u dg ki~npMt hanh

9. T6ng gia tri pMt hanh thea m~nhgia

10. :Eh;'ituQ11gPMt himh

11. Phuong th(re phit bimh

Phat hanh e6 phieu d~ tang von e6 phAnill nguon v6n
chu sohitu

C6 phieu T6ng Cong ty c6 phAn Thi~t bi di~n Vi~t
Narn

C6 phdn ph6 thong

10.000 d6ng/c6 phftn

266.800.000 e6 phk

266.800.000 e6 phk

o e6 phi~u
T6i da 67.760.000 e6 phAn (Vi~e phat banh c6 phi~u
d~ tang v6n c6 phftn tir ngu6n v6n eM s6 hfru se thge
hi~n sau khi T6ng eong ty pMt hanh c6 phdn d~ thge
hi~n chUngquy8n duge pbat hanh kern thea Trai phi~u
rieng Ie theo Nghi quy~t s6 41/2016ITB:DVNINQ
HDQT ngay27110/2016 ena HDQTT6ng Cong ty. S6
IUQ'llge6 phAnpMt hanh thge t~ d~ thgc hi~n eh(mg
quy8n se do H:DQT T6ng Cong ty quy~t dlnh. S6
IUQ'Ilge6 phi~u pMt hanh thgc t~ d~ tang v6n 06 phan
ill ngu6n v6n ehUs6 hihl se din eu VaGt6ng s6 IUQ11g
c6 phk dang luu himh thge t~ eua T6ng Cong ty sau
khi hoan tfttvi~e thge hi~n chUngquy8nnei tren).

T6i da 677.600.000.000 d6ng

C6 dong hi~n huu c6 ten trong danh sach c6 dong tl;li
ngay dang kY cu6i eimg eh6t danh sach e6 dong d~
thgc hi~n quy8n pMt hanh e6 phi~u d~ tang v6n c6
phAnill v6n chn s6 hfru do Trung tam Luu ky ChUng
khoallVi~tNam (VSD) cftpthea quy dinh

Phuong th(rcthgc hi~nquy8n
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ss hrong c6 phieu c6 dong duoc nhan se him tron
xuong dSn hang don vi. se c6 phieu le (nSu co) phat
sinh khi lam tron diroc Dai hQi c6 dong uy quyen cho
HQi d6ng quan tri pharr ph6i cho cac d6i tuong khac
theo each thirc va di€u kien phu hop voi gia ban la
10.000 (muoi nghin) d6ng/c6 phieu. S6 ti€n thu diroc
tir ban c6 phieu Ie se diroc tra cho c6 dong s6 hitu c6
phieu co phAn le th~p phan.

Vi du: T(Ji ngizy ch6t danh sach cd dong d€ thuc hien
quyen, cd dong A sa him 116 c6 phi~u. Khi th1,lChi¢n
quyJn, c6 dong A dur;c nhgn (116:5) x 1 = 23,2 c6
phiiu maio Theo nguyen ttic lam trcm xu6ng din hang
dO'nvi thi c6 dong A se aur;c nht;in 23 cdphiiu. Phdn
cdphiiu Ie se giao cho HDQT pMn ph6i cho cac d6i
tur;ng khcic vai gia 10.000 d6ng/c6 phiiu va c6 dong A
se dur;c nhgn s6 tiJn thu dU(1c tir vi?c ban c6 phi~u Ie
la 0,2 x 10.000 d6ng = 2.000 d6ng.

Can cu bao cao tai chinh gAnnhat duqc ki€m toan nam
2017, ngu6n v6n d~ pMt hanh tll cac ngu6n sau day:

Th~g du vAn c6 phAn

Lqi nhu~n sau thuS chua phan ph6i

S6 ti€n C\l th~ tnch ill cac ngu6n duQ'cD~i hQi d6ng c6
dong uy quy€n cho HDQT Tfmg Cong ty quySt dinh
phUhqp vai cac quy dinh cua pbap lu~t.

Sau khi T6ng C6ng ty phat hanh c6 phAn d€ th\IC hi~n
chUng quy~n (D\I kiSn truac quyIV nam 2018)

16. Dang Icy, luu Icy b6 sung ~i VSD, dang Thong qua vi~c dang kY, luu ky b6 sung t~i VSD, dang
ky niem y€t b6 sung t~i S6 giao dich ky niem ySt b6 sung t~i So' giao dich chUng khoan
chUng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh d6i Thanh ph6 H6 Chi Minh d6i vai s6 IUQ'llgc6 phiSu
vO'is6 luqng c6 phiSu pMt hfmh them phat hanh them theo Phuong an neu tren ngay sau khi

hoan cit dqt pMt hanh

12. Ty l~ thuc hien quyen

13. Nguyen t~c lam trim va xu ly c6 phieu le
phat sinh khi lam tron

14. Ngu6n v6n hqp phap d~ phat hanh

15. Thai gian dl,IkiSn thl,Tchi~n

5:1 (C6 dong sa hiru 05 c6 phieu diroc nhan 01 co
phieu moi)

17. H~n chS chuy€n nhuqng Toan bQ s6 c6 phiSu phat hanh them thee phuong an
neu tren (bao g6m s6 c6 phiSu phau ph6i cho c6 dong
hi~n hihI va s6 c6 phiau Ie pMt sinh khi lam tron phau
ph6i cho cac d6i tuqng khac) d€u khong bi h~ chS
chuy~n nhuqng.

Thl,rc hi~n cac tM t\lC cAn thi~t thee quy dinh cua phap
lu~t va quySt dinh cac n9i dung, cong vi~c, v~n d€ pMt
sinh d~ th\Ic hi~n vi~c pMt hanh c6 phiSu tang v6n c6
phAn tir ngu6n v6n cM sa huu, bao g6m nhung kh6ng

18. Uy quy@nche HQi d6ng quan tri

giai h~ cac nQi dung sau:

QuySt dinh phan ph6i c6 phiSu Ie (do lam tron xu6ng
dSn hfmg don vi) cho cac d6i tuqng khac thee each
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thirc va di8u kien phu hop voi gia ban la 10.000 (rmroi
nghin) d6ng/c6 phieu

Luc chon thai di~m chot danh sach thuc hien quy8n
thich hop sau khi UBCKNN thong bao nhan duoc d~y
du tai li~u bao cao phat hanh c6 phieu d~ tang v6n c6
phk illnguon v6n chu sa htru cua Cong ty

Thuc hien thu tuc dang Icy hru kY b6 sung tai VSD,
dang ky niem y~t b6 sung tai Sa giao dich clurng
khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh d6i vai s6 hrong c6
phieu phat hanh them theo Phuong an da neu a tren
ngay sau khi hoan t~t dot phat hanh

Chu dQng sua d6i, b6 sung di8u l~ heat dQng cua Cong
ty theo quy mo v6n di8u l~moi tang them va bao cao
Dai hQi c6 dong tai cUQchQP g~n nhAt

Thl,Ic hi~n cac thu t\lc thay d6i nQi dung Dang kY
doanh nghi~p vai Sa k~ ho~ch d~u tu sau khi hoan tAt
dqt phcit hanh, cong b6 thong tin thea quy dinh eua
phap lu~t

D~i hQi c6 dong uy quy8n cho HDQT hi~u chinh
vaJho~c phe chuAnlch~p thu~thong qua toan bQ cae
tai H~u, nQi dung lien quan d~n phuong an phat hanh
c6 phi~u d~ tang v6n c6 ph~n illngu6n v6n chu sa hfru
neu tren, phil hQ'Pvai nhu c~u thvc ti~n ho~t d<}ngClla
T6ng Cong ty, phil hqp vai quy dinh cua phap lu~t,
dam bao quy8n lQ'i cua c6 dong; va t6 chuc, chi d~o
tri~n khai thl,Ic hi~n cac tM t\lc phat hanh thea dung
Nghi quy~t cua D~i hQi c6 dong va quy dinh eua phap
lu~t.

H9i d6ng quan trj kinh trinh f)~i hQid6ng c6 dong xem xet, thong qua.

Tnln trQng.

NO'inh,n:
- Nhu tren;
- lIDQT, BKS;
- Luu VT.

TM. HQI DONG QuAN 'flU,
UTICH



TONG TONG CONG TY CO PHAN
rarer BJ DI:E:NVI:E:TNAM

CONG HOA xA HOI CHU NGIDA VIET NAM. . .

86: ~Jt IGELEXlTTr-lIDQT Ha N9i, ngay -1~ thdng 04 nam 2018

TO TRINH
"vJ phuong an tai cdu true T6ng cong ty c6phdn Thiit hi di¢n Vi¢t Nam".

Kinh girl: D~i hQi dang cAdong thirong nien nam 2018
TAng cong ty cAphin Tbi~t b] di~n Vi~t Nam

- Can cu Ludt Doanh nghiep 2014 va cac van him huang dan thi hanh;

- Can cu DiJu l¢ T6 chiec va hoat Q6ng T6ng Cong ty c6 phdn Thiit hi Di¢n Vi¢t
Nam;

- Can cu cac van him phdp ludt hien hanh khac co lien quan;

Hoi d6ng quan tri T6ng Cong ty C6 phdn Thiet bi dien Vi~t Nam kinh trinh D~ h<)i
d6ng c6 dong xem xet, thong qua Phuong an Tai cAutrue T6ng cong ty c6 phdn Thiet bi
di~n Vi~t Nam thea Phuong an ilinh kem TO'trinh nay

Kinh trinh Dai h<)id6ng c6 dong xem xet va thong qua,

NoioMo:
- Cae c6 dong;
- lIDQT, BKS;
- Ltru VT.

TM. HQI DONG QUAN TRJ
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Dia chi: So 52, pho Le Dai Harth, quan Hai Sa Trunq,

.i thanh pho Ha Noi.

:1 se dien thoai: 024 3972624516 s6 fax 02439726282

PHU'O'NG AN
TA'I cAu TRue MD HiNH HOAT DONG CUA TONG

eDNG TY co PHAN THIET"BI DiEN VIET NAM.. .
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PHAN 1: GIOI THI~U CHUNG

I. THONG TIN CHiNH VE TONG CONG TY co PHAN THIET B! £)I~NGELEX

1. Ten goi: TONG CONG TY co PHAN THIET B! £)I~N VI~T NAM

2. Tim ti~ng Anh: Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation

3. Ten viet t~t: GELEX

4. Tru sa chinh: So 52, pho Le Dai Hanh, Phll'ong Le Dai Hanh, Qu~n Hai Sa Trunq, Thanh pho Ha
NQi.

5. So di$n thoai: 024 39726245/6 So fax: 024 39726282

6. Website: www.gelex.vn

7. Von dieu 1$:2.668.000.000.000 dOng (Hai nghin sau tram sau rnuoi tam ty dong)

8. Nganh nghe kinh doanh:

• .. I·" TEm nganh nghe kinh doanh

2790 San xuat thiet b] di$n khac

Chi tiet: - San xuat kinh doanh thiet bj di$n dung trong cong nghi$p, nang
nghi$p va dan dunq; - Thiet ke, che tao, kinh doanh va sua chCYacac lo~i
thiet bi do dem di$n mot pha, ba pha (co dong di$n mot chleu va xoay chieu)
cac cap dien ap ha the, trung the va cao the den 220 KV;

4220 Xay dl,mg cong trinh conq ich

Chi tiet: Thi cong, lap d$t conq trinh dll'ong day, tram bien ap den 220 KV;

4290 xay dl,mg conq trinh ky thuat dan dl,mg khac

Chi tiet: Thi cong cac cong trinh xay dl.,mg dan dunq, cong nqhiep, giao
thong, cong trinh thuy 100i

4659 San buon may moc, thiet bj va phl,l tung may kMc

Chi tiet: Kinh doanh, xuat nh~p khau v$t tll', thiet bi, phl,l tung may moc; (Doi
vai cac nganh nghe kinh doanh co dit~u ki$n, Doanh nghi$p chi kinh doanh
khi co du dieu ki$n theo quy dinh cua phap lu$t)

6810 Kinh doanh bat dong san, quyen SLYdl,lng dat thu¢c chu sa hCYu,chu SLY
dl,lng ho~c di thue

Chi tiet: Kinh doanh bat dong san, dich Vl,l kh8ch S<;ln,du Ijch va cho thue
van phOng, nM a, nha xll'ang, kho Mi, kinh doanh to chuc djch Vl,l du lich
ICYhanh n¢i dia va quoc te;
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II. MO HINH HO~T DQNG HII~NT~I COA TONG CONG TV CO PHAN THI~T B! DI~N VI~T NAM
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III. Sl)' CANTHIE:TCOAVI;C co cAu L~I MOHiNHHO~TDQNG

Sau 3 nam thl,l'c hi$n tai cau true sau rong va mo rong heat dong kinh doanh, b6 sung cac ITnhvue logistic,
san xuat di$n, phan phoi nuoc sacn, H£>QTnhan thay can ti~p tee thuc hien cal ti~n me hlnh hoat dong cua
Cong ty theo £>ean tai cau true T6ng cong ty da dU'Q'c£>Qihoi dong c6 dong ph¬ !!duyet nam 2016,.

Trong qua trinh thl,l'Chien £>ean tai cau true T6ng Cong ty, Hoi dong quan tri nhan thay mot s6 diem can cai

thien sau:

Trong rno hinh heat d<)ng hien tai, cong ty me GELEX nam giCl'vai tro quan Iy phan von g6p tai cac
c6ng ty con 113cac don vi kinh doanh. Do do, viec cong ty me GELEX dong thai quan Iy va chiu trach
nhiern giam sat viec kinh doanh true ti~p nhieu mang ho~t dong & qui mol&n, van hoa va chinh sach
nhan Sl,l'trong bing nganh cOng c6 nhCl'ng net rieng; dan d~n kh6 khan trong viec t1m ki~m va xay
dl,l'ng bo may nhan Sl,l'cap cao phu hQ'pquan Iy hoQt dong t<;liGELEX m~ cOng nhU' tQi cac cOng ty

con.

Cac hoQt dong M&A cua GELEX trong thai gian t&i se khong nhieu nhU' nhCl'ngnam v(fa qua, chi t$p
trung VaGnhCl'ngcong ty hOQtdong san xuat kinh doanh hi$U qua, mang IQigia tr! cong hU'0'ng cho
chuoi ho~t dong kinh doanh ma GELEX dang xay dl,l'ng (bao gem 3 ITnhVl,l'Cchfnh: Cong nghi$p, H~
tang, va Bat dong san). £>enang cao tfnh chuyen biet, d6i v&i cac thU'O'ngVI,!M&A tU'O'nglai, GELEX
se di cung nhCl'ngdO'nvi tU'van c6 uy Un de dam bao tinh chuyen nghi$p va mang IQilQ'i ich cao nhat

cho T6ng Cong ty va cac c6 dong.

Mang hQ tang di$n nU'&c, logistics trong d6 t$p trung VaGkho bai cau cang c6 nhieu net tU'O'ngdong
ve cach trien khai cOng nhU' quan Iy nen ti~n hanh tich hQ'p IQithanh mang HQTang.

T(f nhCl'ngnh$n dinh tren, Hoi dong quan trj de xuat cO'cau mo h1nh hOQtdong cua T6ng Cong ty thi~t bi di$n
phu hQ'phO'nv&i tlnh h1nh hi$n, dong thai the hi$n ro net chi~n 1U'Q'cphat trien cua GELEX trong wO'ng lai.
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PHAN 2: MO HiNH HO~T DQNG MOl COA GELEX
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II. CHtJC NANG vA NHleM Vl,J COACONGTV Me GELEX

Trong rno hinh heat dong rnoi nay, Gong ty me GELEX co nhiern V.l,JnhU' mot cong ty holdings -

chuyen quan Iy phan von gop t<;licac don vi kinh doanh. chuc nang va nhiern Vl,Jchinh cua Gong ty

me GELEX bao gom:

1. Nhan sl,P:

Theo rno hlnh cang ty me - narn giG>phan von gop tal cac don vi kinh doanh, nhan Sl,J'chu chat cua

GELEX co nhiern Vl,Jxay dl,l'ng chien IU'Q'Cphat trien tong quan, rno rong va khai thac chuai gia tri cua

T6ng Gong ty, tang cU'<YngSl,J'tU'O'ngha trong heat dong kinh doanh giG>acac Iinh Vl,J'Ccua Tong Gong

ty. Vi$c xac dinh ro nhiern Vl,Jcua cac nhan Sl)' cap cao phu trach chu yeu ve chien IU'Q'C,khong di

sau VaGchi tiet cua tLl'ng linh VI,YCkinh doanh, S8 giup GELEX de dang non trong viec tim kiem cac

nhan Sl,J'phu hop, va mang l<;Iihieu qua cao trong heat dong quan Iy.

2. Taichinh:

Gang ty me GELEX S8 tap trung VaGvlec dieu phoi, huy dong va SLfdl,Jng nquon von trong h$ thong

Tong Gong ty mot cach hi$u qua nhat. Bo ph~n tai chinh co nhi$m Vl,Jxem xet ky lU'ang dong tien va

nhu c~u SLf dl,Jng tien cua tLrng nMm cong ty/cang ty trong h$ thong, sap xep va ho trQ' s~p xep

nguon von gia re cho cac Gong ty thong qua vi$c dieu phoi noi bO hO$c tim kiem nguon von gia re

ngoai thi trU'<Yng.Thl,J'chi$n vi$c tham djnh d~u tU' nhG>ngdl,l' an lan, s~p xep thli tl,l' U'Utien thl,J'chi$n

giG>acac dl,l' an dam bao toi U'Uhoa SLfdl,Jngvon trong h$ thong.

3. phap ch~:

Vai quy ma ngay cang ma rong, GELEX c~n dam bao tinh tuan thu lu~t phap a mlic do cao nhat de

dam bao Sl)' phat trien bem vG>ngclla h$ thong. Vai ma hlnh holdings, ban pMp che clla Gong ty me

GELEX co chlic nang fa soat tinh tuan tM lu~t phap doi vai cac hO<;ltdong clla Gong ty me GELEX

cong nhU' vO'i cac cong ty con.

4. Cong ngh~:

Vai mo hinh holdings, GELEX S8 t~p trung nghien cliu trien khai h$ thong CNTT dong bO tren toan

he thong, dam bao thOng tin t~p trung, thong suot, kjp thO'i de tang hi$u suat cLla toan h$ thong.

Val ma hlnh cong ty me clla mot Tong Cong ty lay hO<;ltdong san xuat cong nghi$p lam cot loi, GELEX

me S8 t~p trung nghien cliu cong nghe, xac djnh hU'ang pMt trien mal trong Iinh Vl,l'ChO<;ltdong cua

Tong Cong ty, lam cO' sa de dinh hU'ang cho cac cong ty con ve pMt trien san pham mai, va dieu

tiet nguon von de thl,l'Chi$n phaUrien san pham mO'i c~n thiet cho Gong ty con. Hi$n t<;li,GELEX me

dang t~p trung nghien cliu ve nang 1U'Q'ngtai t<;lO,ve h$ thong ng~m hoa di$n, va ve vi$c ma rQng

cac san pham trong chuai san pham thiet bi dien cung cap cho cac khach hang IO'nnhU' EVN. _

III. cAc LfNHVile KINH DOANHTRONGMOHiNHHO~T DQNGMal

1. Linh vl,pccong nghi~p
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Linh vue conq nghi$p se baa gam nhorn nqanh thiet bi dien va nhorn nqanh cong nghi$p khac. Hien
t<;li,cac cong ty thuoc nh6m nqanh thiet b] di$n baa gom:

Conq ty cs phan Day va Cap di$n Viet Nam ("CAV") - con vi san xuat cap di$n,

Cong ty TNHH MTV Thiet b] do di$n ("EMIC") - don vi san xuat thiet b] do di$n

Conq ty cs phan Thiet b] Dien ("THI") - don vi san xuat may bien ap, bien the;

Cong ty Co phan Che tao di$n co Ha Noi ("HEM") - don vi san xuat dong co dien

80i v&i linh vue thiet bi 8i$n, v&i dac tM cua cac cong ty trong linh vue san xuat thiet bi dien deu la
nhling doanh nghiep Mng dau trong nqanh hang, da phat tri~n tau dai, voi doi ngO lanh dao day dan
kinh nqhiem, dang heat dong on dlnh va dU'O'cGELEX tang ty Ie 5& hliu trong thai gian gan day;
GELEX chU'a hlnh thanh 1 phap nhan rieng d~ quan Iy theo nganh doc. Do do, Hoi dong quan tr! de
xuat PhU'O'ngan tai cau truc phan von gop cua GELEX t<;licac cong ty san xuat thiet b! di$n nhlP tai

Ph4n III dU'&i day.

Sau khi thl,l'c hien tai cau truc; Cong ty TNHH Thiet bi di$n GELEX (cong ty 5& hliu toan bo ph~mvon
gop cua GELEX trong linh Vl,l'Csan xuat thiet bi di$n) se la dO'nvi dieu phoi hO<;ltdong kinh doanh va
chien IU'O'cphat tri~n cua nhom nganh thiet bi di$n. GELEX xac dinh vi$c mot phap nhan doc I$p d~
quan Iy cac cong ty con thuoc linh Vl,J'Cnay la thiet yeu d~ xay dl,l'ng mot chien IU'O'cpMt trien chung
cho nganh thiet bi di$n va tang cU'ang Sl,l'hO'Ptac va he trO'gilia cac cong ty con trong cung linh Vl,l'C.

Trong nam 2018, GELEX se tien hanh them mot thU'O'ngVl,JM&A trong cling nganh, khi tMnh cong
Thiet bi dien GELEX se len mot n~c thang m&i, tr0' tMnh mot trong nhling cong ty san xuat thiet bi
di$n hang dau khu Vl,J'Cca ve doanh thu cOng nhU' cong ngh$.

2. Linh VI,PC h~ t~ng

Linh Vl,l'Ch<;ltang bao gom ba nhom nganh chinh: nhom nganh nang IU'O'ng,nU'&c s~ch, va logistic.

D6i v6>i nhom ngimh nang IlPQ'ng, Cong ty TNHH MTV Nang IU'O'ngGELEX la dO'nvi quan Iy von
gop t~i cac cong ty con san xuat di$n baa gom: Cong ty CP Phu Th~nh My (67,93% von dieu 1$),
Cong ty Nang 1U'Q'ngGELEX Ninh Thu$n (100% von dieu Ie), Cong ty Co ph~mNang IU'O'ngGELEX
Blnh Thu$n (80% von dieu 1$),Cong ty TNHH SCI Ngh$ An (49% von dieu Ie) Tong so Mw ma Nang
IU'O'ngGELEX quan Iy va pMt tri~n la 122 Mw trong do co 72 Mw thuy di$n va 50 Mw nang IU'O'ng
mi;lt trai.

Vai gia di$n & m~t b~ng thap so voi khu Vl,l'C,tang trU'0'ng a muc hai con so, linh Vl,J'Can toan 6n
dinh. GELEX dinh hU'&ng se tiep tl,JCmua them/xay moi dam bao t&i nam 2020, GELEX sa hliu va
gian tiep s0' hliu khoang 500 Mw trong do t$p trung vao nang IU'O'ngtai t<;lo.

Cong ty hi$n t~i v$n Mnh khai tMc 1 nM may thuy di$n va 2 nha may kMc dang trong qua trlnh xay
dl,Yngbao gem Thuy dien Song Bung 4A 18cong trinh thuy dien 10<;1isau d$p, cot nU'oc chu yeu dU'O'c
tao bai d$p dang. Toan bo cong trlnh n~m trEmsong Bung, thuoc he thong thuy dien bac thang song
Vu Gia - Thu B6n. Cong suat lap may Nlm 49MW, dien 1U'Q'ngtrung binh nam 208 trieu kWh. Dl,I'an
thuy dien Canan 1 v&i cong suat lap may Nlm 7MW va dien IU'O'ngtrun.g blnh nam 24,69 trieu kWh.
Nha may dU'Q'ckhai cong xay dl,l'ng VaGquy IV/2016, dl,l' kiemhoan thanh pMt dien quy 111/2018Dl,l'
an thUy dien Canan 2 cong suat lap may Nlm 16MW, dien IU'O'ngtrung binh nam 57,36 trieu Kwh,
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khai conq xay dl,mg til quy IV/2016 dl,J'kien hoan thanh phat di$n VaGquy 1/2018. Nang Ill'Q'ngGELEX

Ninh Thuan vua ky thea thuan hop tac vai tap doEmPTSC cua Thai Lan xay dl,J'ngdl,J'an nha may

di$n mat troi 50MWp t~i Ninh Thuan. DI,J'an nha may di$n mat treYiNinh Thuan dl,J'kien se hoan thanh
VaGthang 5/2019 va phat di$n thll'O'ng rnai VaGthang 6 narn 2019. Tong di$n nang san xuat cua nha

may khoang 82 trieu kWh/nam.

Ngimh nlJ'ac sach

Trong narn 2017, GELEX da tien hanh mua va nien sa hQ>uchi phoi Cong ty co pnan nuoc sacn
Song Da ("VCW'). Day la doanh nqhiep san xuat nuoc sach voi qui rno Ian nhat tren dla ban Ha Noi

vai cong suat thiet ke la 300.000 m3 ngay dem, cung cap cho cac quan Dong Da. Cau Giay, Thanh

Xuan, Ha Dong, Hoang Mai va tn,lc Lang Hoa LQC.Day la bll'ac di ma HDQT cho r~ng la chien Ill'Q'C

de GELEX ma rong va pMt trien mang san xuat va kinh doanh nll'ac sQch. VCW c6 mot so lQ'ithe

d$c tM so vai cac doanh nghi$p cung nganh nhll': (1) Lay nll'ac til dong Song Da vai chat Ill'Q'ng va

trQ>Ill'Q'ng dll'Q'c danh gia rat tot tQi Viet Nam, giup cho chat Ill'Q'ng nll'ac va gia thanh san xuat thap';

(2) Dja bEmcung cap rong va tang trll'ang mQnh nen c6 nhieu thu$n lQ'i trong cong tac tieu thl,l; (3)

C6 dll'Q'c cot nll'ac tl,J'nhien Ian do cMnh I$ch do cao giQ>aHoa Binh - Ha NOi nen giam dll'Q'c chi

phf v$n chuyen/truyen tai nll'ac.

vew dang tien hanh xay dl,J'nggiai doQn 2 cua nha may, nang cong suat len 600.000 m3 ngay dem,

khi dl,J'an hoan thanh VCW c6 the nang thi phan ban nll'ac a dia ban Ha Noi til 30% hi$n nay len

50%.

Trong thai gian tai, GELEX cung CTCP CO' di$n IQnh (REE, dang sa hQ>u35% VCW) dl,J'kien thong

qua VCW, tiep tl,lCtim kiem cO'hOi de hQ'ptac, phat trien linh WC san xuat va kinh doanh nll'ac sQch

tQi cac tMnh pho Ian khac.

Ngimh logistic

Cong ty cb ph~n Kho v~n Mi€!n Nam ("Sotrans") la dO'n vi dwng ra quan Iy va n~m giOophan

von gop, di~u hanh ho~t dQng trong nnh vl}'c logistic bao gbm: Cong ty TNHH MTV Dau tll' HQ

tang Sotrans (dang sa hQ>u84,39% Tong Cong ty Co phan Dll'eYngsong Mien Nam (USOWATCO"), Cong

ty Co phan Cang Mifm Nam, Cong ty Co phan V~n tai Da Phll'O'ng thuc ("VIETRANSTIMEX), va Cong ty

Co phan Sotrans Ha TInh. Hi$n tQi SOWATCO c6 doi sa Ian v$n chuyen gam 20 sa Ian tl,J'hanh, 06

doi tau chuyen dung lai d~t va ho trQ' tau bien; 20ha kho bai lien vai Cang Long Binh, 43.125 m2 kho

tiep v$n SOWATCO. Ngoai ra, SOWATCO hi$n sa hQ>u37% von tQi Cong ty Lien doanh Phat trien

Tiep v$n s01 (VICT) - dan vi quan Iy khai tMc Cang Container Quoc te tQiQu$n 7, TP Ho Chf Minh.

SOTRANS dang khai thac tren 230.000 m2 kho bai tren kh~p ca nll'ac, toa lac tai cac vi trf thu~n lQ'i

gan trung tam TMnh pho Ho Chi Minh, cac khu cong nghi$p, khu che xuat, gan diem giao noi giQ>a

cac tuyen dll'eYngquan tfong. Cong ty co phan cang Mien Nam hi$n dang khai tMc 10ha ICD Cang

kho v$n tQi khu VI,J'CTfll'eYngTho, qu$n Thu Duc da di VaGhOat dong til nam 2010.

flinh hU'cYngphat tri~n h$ thong Sotrans d~n nam 2020:

Kho bai: 500.000 m2, chu yeu phat trien a HCM va HN, trung tam phan phoi a cac thanh pho

Ian.

1 Tren dia ban Ha NOi co 3 dong song co th€! xay dl,mg nha may nlJ'6'e m,;itla Song £la, Song 8u5ng va Song Hong
TrCr1lJ'Q'ngva chat 1lJ'Q'ngnlJ'6'e ella Song 8a olJ'Q'eoanh g.ia la eao hO'n so v6'i Song Hong va Song £)u5ng.
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Cang: Nang qui mo cang Long SInh tCY20 Ha hi$n tai IEm60 Ha

3. Linh v'!c bit dQng S3n

V&i cac Io'i the v~ quy d~t s~n co ella TOngcang ty va cac don vi thanh vien, GELEX di!!tham gia
vao linh VI,J'C kinh doanh b~t dong san cu thll la linh VI,J'C b~t dong san thU'O'ngmal v&i dv an 52 Le
Dc;liHanh, va khach san MELIA Ha NOi.GELEX S~t dong san se tielnhanh danh gia Ic;litoan bo quy
d~t TOngCong ty va cac don vi tnanh vien dang So' hCl'u,xay dl,J'ngphU'O'ngan khai thec hieu qua
bao g6m viec xac dinh loai hlnh phat trilln, hlnh thuc phat trilln dl,J'an. Ngu6n von phat trilln cac dl,l'
an b~t dong san I~y tCYchinh loi the v~ vi tri dflc dla cua cac b~t dong san va viec ban cac dl,l'an.

GELEX khOngdung ngu6n ti~n cua mlnh dll pMt trien b~t dong san.
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PHAN 3: PHU'O'NG AN TAl c.Au TRUC PHAN VON GOP T~I cAc CONG TY SAN XUAT THIET B! DIJ;.N

NAM 2018

I. TiNH CANTHIETTAl cAu TRUCPHANVONGOPT~I cAc CONGTY SAN XUATTHIETB! DI~N

1. Tang tinh hi~u qua cua hoat dQng kinh doanh trong linh VI,!'C thi~t b] di~n

a. Nhan 51,!':

GELEX, tien than la dO'n vi hang dau trong llnh vue sa~ xuat thiet bi do dien, do d6, dOi ngO nnan Sl,f nang

cot ciia GELEX co kinh nqhiern va chuyen man cao trong linh Vl)'Cthiet bi dien. Viec chuyen dich rno hlnh tLY

mot cong ty san xuat len rno Minh conq ty holdings doi hoi viec sap xep lai vi trt cho cac nhan SV' chu chot

trong linh Vl)'Cdi$n ve dung chuyen man va vi trl phu hoop.Do do, viec sap xep Ic;live me hinh t6 chuc trong

linh Vl)'Cthiet bi dien la thiet yeu, giup GELEX se de dang hon trong vlec tim kiem nhan su phu hop voi rnuc

tieu dieu hanh heat dong kinh doanh va xay dl,fng phat tri~n trong nhom nganh hang thiet bi dien.

b. Db. vai vi~c mua nguyen li~u d~u vao clia cac cong ty con thuQc linh VI,!'C thi~t bi di~n

NhO'ng cong ty con cung linh Vl)'Cthiet bi di$n c6 cung mot s6 nguyen lieu dau vao chinh nhU'day dong, nhl,J'a,

ton ... Gong Ty TNHH Thiet Bi Bien GELEX se chiu trach nhiem d(.rng ra nh$p cac nguyen v$t lieu nay. Viec

gop dan nh$p hang giup Gong Ty TNHH Thiet Bi Bien GELEX mua vai khoi lU'oongIan va kha nang dam

pMn gia tot vai cac doi tac cung cap, do d6, giam gia thanh nguyen v$t lieu dau vao va ki~m soat tot chat

lU'oongcua cac nguyen v$t lieu chinh.

Doi vai nhCmg nguyen lieu phl,Jva nguyen lieu di;3cthu, cac cong ty con van chu dong dam pMn d~ Iva chon

nM cung cap va gia ca phu hoop.

c. Dbi vai chi~n 1U'Q'cma rQng khach hang d~u ra clla cac cong ty con thuQc linh vl,!'cthi~t bi di~n

Do di;3cthu mi;3thang va lich SLrphat tri~n, moi cong ty con trong nh6m nganh thiet bi dien Ic;lic6 diem mc;lnh

rieng ve he thong pMn phoi.

GAV mc;lnhve linh Vl,fCcung cap ban Ie day cap dien, hang dl,f an, va EVN.

THI co thi trU'ang pMn phoi vai ca khach Mng EVN va khach hang Ie

HEM chu yeu la cac khach hang ve dl,f an va kMch hang Ie.

EMIC khach hang chu yeu la EVN, dl,f an.

Viec t$p trung cac cong ty con trong linh Vl,fCthiM bi dien ve cung Cong Ty TNHH Thiel Bi Di$n GELEX, cong

ty co the dam pMn hQ'p dong tron g6i de dap (.rng nhu Cc3Ucho khach Mng Ian nhU' EVN. Dong thai, viec

cham soc kMch hang se dU'ooccai tien nha he thong quan 1'1khach hang t$p trung tc;liCong ty TNHH Thiet

bi Dien GELEX. Do d6, Gong ty se giam dU'Q'cchi phi ban hang, tang cU'ang chat 1U'Q'nghOc;ltd¢ng cham soc

khach hang, nam bat sat nhu Cc3Ukhach hang, va co the giai thieu khach hang da dc;lngcac san pham trong
nh6m ng~nh thiet bi oien. Bong thai, Cong ty t~p trung tim hieu nhu c§u cQa khach hang doi voi nhCmg san

pham trong tU'O'nglai va xay dl,fng chien IU'Q'Cphat trien san pham mai phu hQ'pvai nhu cau thi tmang.
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d. Tai lI'U hoa heat dQng san xuat

Xay dl,Yng100ithe quy rno trang san xuat: do cac cong ty san xuat linh Vl,J'Cthiet bl dien co nhCmgdong
san pham trung nhau va san xuat tren nhOng day chuyen tach biet, khien heat dong san xuat chua dat

den rnuc toi vu, ban lanh dao cua Thiet b] dien GELEX S8 co nhiern VI,!s~p xep lai heat dong san xuat
kinh doanh 0 cac cong ty nay, hO'Pnhat cac day chuyen san xuat, noac chuyen doi san pharn cua cac
day chuyen san xuat de dat duoc 100ithe quy rno trang san xuat, cat giam chi phi, mang lai 100inhuan
cao non. Day la 1trong nhCYngnguyen nhan chinh rna GELEX da chuyen I<;Iiphan so hCYutai VIHEM

ve cho Cong ty Co phan Che tao Dien co Ha NOi ("HEM").

Tap trung nguon luc cho nhCYngrnanq san pharn tot bien cao va co 100ithe canh tranh:

._/. Ve so hCYut<;licac cong ty con thuoc nh6m nqanh thiet bi dien:

GELEX da tien hanh thoai von t<;liCong ty Co phan K.I.P Viet Nam trong nam 2018 sau khi tim dU'O'c
dOi tac thich hO'p. Ban than K.I.P 113doanh nghiep san xuat khi Cl,! dien, tuy nhien a qui mo va chat
IU'O'ngsan pham kh6ng n~m trong dinh hU'&ng ml,lCtieu cLla GELEX do do HDQT da quyet dinh thoai

von t<;liday.

GELEX dang tien hanh thoai von t<;liCong ty TNHH GELEX Campuchia, dinh hU'&ng s~p t&i chi lam
thU'O'ngm<;li,do vi;ly khong nhat thiet phai ton t<;liphap nhan t<;liday .

./ Ve san pham:

Cong ty TNHH Thiet bi dien GELEX S8 ti;lp trung ra soat danh ml,lCsan pham, il,J'achon dO'nvi san xuat .j
hieu qua nhat de day m<;lnhquy m~, thue ngoai doi v&i nhCYngsan pham mang l<;Iibien 100inhui;ln thap,
de !i;lp trung day m<;lnhsan xuat nhCYngsan pham rnang l<;Ii100inhui;ln tot hO'n.

e. T~p trung cho ho~t dQng nghien ClPU va philt tri~n san ph~m mai (R&D)

DOi v&i nhu cau tLYmot dat nU'oc dang trong qua trinh xay dl,mg h<;ltang va phat trien cong nghiep nhU' Viet
Nam, nhu cau doi v&i cac san pham trong linh Vl,J'Cthiet bi dien 113rat I&n. Khi ti;lp trung dU'O'emot Cong ty
quy mo I&n san xuat da d<;lngsan pham trong linh Vl,J'Cthit3t bi dien, Cong ty TNHH Thiet bi dien Viet Nam S8
e6 cO'SO de tien hanh nghien cliu va de xuat cac san pham m&i ma trU'&c d6 tren vi the ella cac dO'n vi doc
li;lp khong lam dU'O'c,ll,J'achon dU'O'cdoi tac I&n c6 uy tin tren the gi&i de hO'Ptac chuyen giao cong nghe san
xuat v&i mot so san pham ham 1U'Q'ngcong nghe cao ma hien t<;lidang phai nhi;lp khau 100% tl1 nU'&c ngoai.

2. Xay dlfng ti~n d~d~ tim ki~m nhi! d~utll'

Viec thanh li;lp 1 phap nhan chi so hCYucac cong ty san xuat thiet bi dien t<;lOdieu kien de GELEX tim kiem
doi tac chien IU'O'cchuyen sau trong linh Vl,J'Cdien co the giup cong ty ve quan tri. ve san pham m&i v&i ham
IU'O'ngky thui;lt cao hO'n, xuat khau san pham sang cac nU'&c khac tren the gi&i. Viet Nam dang co nhieu 100i
the tro thanh trung tam san xuat cLla The gi&i, v&i 100ithe ve nhan Sl,J' va thi trU'cyngtrong nU'&c, GELEX muon
tl1ng bU'&c hQ'ptac voi doi tac uy tin de nang tam nM may len tam qui mo khu Vl,J'c.

II. cO' sa PHAp LY

Can cli Lui;lt Doanh Nghiep ban hanh ngay 26 thang 11 nam 2014;

Can cli Lui;lt Chling Khoan ban hanh ngay 12/07/2006 va Lui;lt sua doi, bo sung mot s6 dieu eLla

Lui;lt chling khoan ban hanh ngay 24/11/2010;
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Can CLPNghi dinh 56 58/2012/Nf)-CP ban hanh ngay 20/07/2012;

Can CLPThong tU' 56 162/2015ITT-BTC ban nanh nqay 26/10/2015;

f)i~u Ie Tong Cong ty CISphan Thiet bi dien Viet Nam

III. Mve TIEU ellA vlI~eTAl eAu TRue

Xay dl,mg doi ngu ianh dao chuyen biet va co kinh nghiem trong linh vue thiet bi dien

Xay dl,l'ng chien IU'Q'Cra rang phat trien linh vue thiet bi dien thanh linh Vl,I'Cc6t loi cua Tong Cong ty

Tang cU'cynghieu qua kinh doanh trong linh Vl,I'Cthiet bi dien

Cong ty me GELEX tap trung tang cU'cyngquan Iy V~ chien IU'Q'Cva heat dong cap Tong Conq ty, tiep

tI.,JCtim kiem cac co hOi d~u tu moi hoac mua l<;lixung quanh heat dong cot loi cua t~p dean.

IV. PHU'O'NGAN TAl eAu TRue

1. PhlJ'O'ng an tai c;lu true
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Thoaiv6n
toan bQ

Gong t)'.qP chlt,W9 dL
co Hii-Nc?i (HEMl:

Cong;ty CP Jhi~t
bi di~n (1'('1418101)
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Cong ty TNHH MTV thiet bi do di$n (EMIC) da dU'Q'cdoi ten thanh Cong Ty TNHH Thi~t B! Di~n GELEX.

Cong ty me GELEX se thuc hi$n chuyen ph~n von gop cua GELEX tai cac cong ty con thuoc linh vue thiet

bi di$n la Cong ty Co phan Day 'cap di$n Viet Nam, Cong ty Co phan Thiet b] Dien, va Cong ty Co phan Che

tao Dien co Ha NOi cho Cong Ty TNHH Thiet Bi Dien GELEX.

Cong Ty TNHH Thiet B] Bi$n GELEX se tLfng bU'GCthuc hi$n nang ty 1$sa hliu t~i CAV, THI va HEM len

100%, t<;10dieu ki$n de GELEX co the thuc hi$n duoc cac chien IU'Q'Cphat trien linh VU'Cdi$n nhanh chong

va mang l<;1ilQ'i fch cao nhat cho Tong Cong ty.

CI,I th~:

STT Ten eong ty eon

1. Cong ty Co phan Day va Cap

dien Viet Nam ("CAV")

2 Cong ty Co phan Thiet bi

Bi$h ("THI")

3 Cong ty Co ph~n Che t~o

dien cO'Ha NOi ("HEM")

4 Cong ty TNHH Mot tMnh

vi€mThiet bi do di$n (EMIC)

2. Oy quy~n

s6 IlI'Q'ng e6 Ty I~

phi~u sa hfru
GELEX dang

sa hfru

Gici tr! s6 sach Phll'O'ng hU'&ng

tal cau true
VND

45.943.648 79,76% 1.060.409.404.391 Chuyen ve Cong

Ty TNHH Thiet Bi

Bi$n GELEX

34.546.969 70,79% 576.262.038.822 Chuyen ve Cong

Ty TNHH Thiet Bi

Bi$n GELEX

24.242.245 65,88% 214.009.733.181 Chuyen ve Cong

Ty TNHH Thiet Bi

Bien GELEX

100% 368.000.000.000 BOi ten thanh Cong

Ty TNHH Thiel Bi

Bi$n GELEX

B<;lihOi dong co dong uy quyen cho HOi dong quan tri thl,J'chi$n cac thu tl,lC,phe duy$t cac ho sO', tai

li$u can thiet de chuyen quyen sa hliu cac co phieu CAV, THI, va HEM to' Tong Cong ty co phan

Thiet bi di$n Viet Nam CGEX") sang cho Cong ty TNHH Thiet bi dien GELEX theo dung cac quy dinh

cua phap lu$t. Gia tri chuyen nhU'Q'ng phan von gop cua GELEX t<;liCAV, THI, va HEM sang cho

Cong ty TNHH Thiet bi di$n GELEX bEing gia tri so sach phan von gop dang ghi nhan t<;1ibao cao tai

chfnh rieng kiem toan nam 2017 cLla GELEX
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Gong ty TNHH Ml'VThi~tbj di~t, GELEX {p. Hit NQ'i
ill" 1. Conq ty CP Day cap dien Viet Nam (CAOIVI) TP. Ho Chi Minh 576 79,76% San xuat, kinh doanh day va cap dienI-Z-w ,!:!:!.

Cong ty CP Thiet bi dien (THIBIOI) TInh Dong Nai San xuat, che tao, kinh doanh thiet b] dien5:Gl 2. 488 70,79%
I-

3, Conq ty CP Che tao dien co Ha NOi(HEM) Tp. Ha NOi 368 65,88% San xuat, che tao, kinh doanh thiet bj dien

Gong ty TNHH MTV Nang)p:~lJg GELEX
,"Tp. Hit NQi" , 1.400 '1:00% San xuat, truy~n, tai 'la phan ph6i di~n

(GELEX ENERGY)

1, CTCP PM Thach My Tlnh Quang Nam 618,14 67,93% San xuat, truyen tai va phan phoi di$n
2, CTCPDElUtu Xay dl,mgGELEX (GELEX ICC) Tp. Ha Noi 16 81,25% Xay dl,mg dan dl,mgva conq nghi$p

3. Conq ty TNHH MTV Nang Ill'qng GELEX Ninh Thuan Tlnh Ninh Thu$n 35 100% San xuat, truyen tai va phan phoi di$n

0 4
Cong ty TNHH MTV SCI NgM An

Tinh NgheAn 245 49% San xuat, truyen tai va phan phoi dienZ , (Cong ty lien ki7t)-<I- 5. eTep Nang Ill'qng GELEX Binh Thu$n TTnhBinh Thu$n 30 90% San xuat, truyen tai va phan phDidienc:(.
I

Gong ty GP£l~u tll' Nlf<Y.C;SilchS6ng ,£lit (VIWASUeCO) Khai thac, xU>Iy vit cung ccip nll'&cTp. Hit NQ.i 500 51,36.%
'.

Tp. He,Ghi '1lI'UnhGong ty CP Kho v~n Mi~n"·Nam(S0TRANS) 854 54;78% Djch VI,! kho bai, v~n chuylm, khai thac cang

1. Tong Cong ty CP Dll'<Yngsong Mi.enNam Tp. Ho Chi Minh 671 84,39% Djch VI) kho bai, v$n chuyt~!n,khai thac cang(SOWATCO)

2. , Cong ty CP V$n tai da phll'O'ngtherc(Vietranstimex) Tp. Da Nang 209,7 84% Wm tai hang h6a dll'<Yngbe)

3. Cong ty TNHH MTV Sotrans Ha Tinh TTnhHa Dnh 28,74 100% V$n tar hang h6a du'<Yngbe)

4. Cong ty TNHH MTVDElUtll' H~ tElngSotrans Tp. Ho Chi Minh 901 100% Oich VI) v$n tai

en
Kinh doanh bM dpng san va xay dl,l'ngcong trinhGl Cong ty TNHH MTV GELEX Land Tp. Ha Noi 50 100P/oIII
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TONG CONG TY CO PHAN
THIET B~DI~N V~T NAM

GElEX
S3: ...1~ ITBDVN/TTr-HDQT

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA V~T NAM
DQcI~p - Ttl do - Hanh phuc

HiJ N(Ji, ngay.;f6 thdng 04 nam 2018

TO TRINH
v.v: thong qua giao dick mua ban viit tll va cho vay vui cting ty con, cbng ty lien kit

Kinh gUi: f)~i hQi dang c8 dong thuong nien nam 2018
T8ng cong ty c8 ph§n Thi~t b] di~n Vi~t Nam

Can eu:

- Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014 c6 hieu luc thi hanh illngay
01107/2015 va cac van ban huang dfin thi hanh;

- Cac van ban phap lu~t khac c6 lien quan;

- Di~u 1~T5 chirc va hoat dong cua T5ng cong ty c5 phan Thi€t bi dien Vi~t Nam;

- Can ctr tinh hinh thirc t€.

T5ng Cong ty c5 phan thiet bi dien Vi~t Nam (GELEX) hoat d9ng thea mo hinh Cong
ty my - Cong ty con. Tren thuc ti€n trien khai heat dong, T5ng Cong ty e5 phan thi€t
bi di~n Viet Nam d6ng vai tro la d~u m6i, di~u phoi va h6 tro cac Cong ty con, cong ty
lien k€t trong cung h~ th6ng, Cl,l th~:

- D6i vai hoc;zttl9ng mua sam nguyen v(it li¢u: T5ng Cong ty c5 phc1nthi€t bi di~n Vi~t
Nam d6ng vai trola dclum5i, dan vi h6 trQ'cae cong ty con, cong ty lien k€t trong vi~c
mua nguyen v~t li~u ill cac nha cung cdp uy tin trong va ngoai nuae vm muc gia c~
tranh va cac di~u ki~n thuang m~i t6t nhdt. D~ th\lc hi~n vi~c nay, T5ng Cong ty CP
Thi€t bi di~n Vi~t Nam thl,l'chi~n vi~c mua s~m t~p trung v~t tu, nguyen v~t li~u chinh
va ban l~i cho cac cong ty con, cong ty lien k€t trong toan h~ th6ng. Ti! d6 GELEX,
cac cong ty con, cong ty lien k€t c6 th~ ti€t ki~m chi phi v~t ttl d~u vao, giam gia thfmh
san xudt, tang lQ'inhu~n, nang cao nang h;rcc~nh tranh tren thi truOng, t5i da h6a lQ'i
fch cua GELEX, cac cong ty thfmh vien va c5 dong.

- D6i vai hoqt tl9ng ngu6n v6n: T5ng Cong ty c5 ph~ thi€t bi di~n Vi~t Nam d6ng vai
tro la.dan vi h6 trQ'cac cong ty con, cong ty lien k€t trong vi~c thu x€p, di~u ph6i v5n
d~ dam bao cae cong ty con, cong ty lien k€t c6 du v5n d~ ho~t d9ng va dam bao dong
ti~n eua toan h~ th5ng duQ'ccan bfuIg, an toano

Do vai tro eua T6ng C6ng ty e6 phfuI thiSt bi di~n Vi~t Nam d6i v6i cae e6ng ty con,
eong ty lien k€t trong to~mh~ th6ng nhu dffneu tren, HDQT kinh trinh:

1. K€t qua th\le hi~n cae hQ'Pd6ng, giao dieh giua GELEX va cae eong ty con trong
nam 2017 nhu sau:

- Giao dieh mua s~m v~t tu, nguyen li~u, s5 ti~n la: 1.900.755.059.244, d6ng



- Giao dich cho tong ty con vay d6 d~u tu trong nam, s6 ti6n la: 694.l00.000.000,
d6ng, S6 du eho vay tai thai diem 31112/20171a 355.000.000.000, d6ng.

2. Kehoach nam 2018:

a. D;;1ihOi d6ng e6 dong phe duyet va chap thuan d6i voi cac hQ'Pd6ng, giao dich gitra
T6ng Cong ty c6 phan thiet bi dien Vi~t Nam va cong ty con, cong ty lien k€t trong
giai dean tir ngay 01/01/2018 d€n tnroc thai di~m di~n ra cuoc hop D;;1ihOi d6ng e6
dong thuong nien nam 2019 g6m: cac hQ'Pd6ng, giao dich mua s§m v~t ill, nguyen
li~u co gia tri til 35% tro len t6ng gia tri tai san cua GELEX ghi trong bao cao tai
ehinh g~ nhat va cac hQ'Pd6nglgiao dich cho vay, di6u chuyen v6n.

b. Dai hOi d6ng e6 dong uy quyen eho HOi d6ng quan tri phe duyet va chi d;;10tri6n
khai thirc hi~n tUng hQ'Pd6ng, giao dieh neu tren gifra T6ng Cong ty e6 ph~ thi€t bi
di~n Vi~t Nam va cae eong ty con, eong ty lien k€t, dam bao tuan thu dung quy dinh
eua phap lu~t, quy dinh nOi bO eua T6ng Cong ty e6 ph~ thi~t bi di~n Vi~t Nam, bao
eao k€t qua thl,Ichi~n t;;1i£>;;1ihOi d6ng e6 dong thuang nien 2019.

Kinh ttinh H;;1ihOi d6ng e6 dong xem xet va thong qua.

TM. HQI DONG QuAN TRJ
CHUTICH.~~==-



TONG CONG TY CO pHAN
THIET BJ DItN ~T NAM

CONGHOA xA HOI COO NGHiA VIETNAM. . .
DQcI,p - TVdo - H~ phuc

GEm(
S6: -1f IGELEXlTTr-HflQT Ha NQi, ngaY-16 thdng tnam 2018

TO TRiNH
(Vlv: Sua a6i Di€u I? T6ng cong ty c6phdn Thiit bi ai?n Vi?t Nam)

Kinh giri: f)~i hQi dang cAdong thuong nien nam 2018
TAng cong ty cAph§n Thiit b] di~n Vi~t Nam

Can cu Lud: Doanh nghi?p 2014 va cae van ban huang dan thi hanh;
Can cu Lu4t Chung khoan 2006, Lud: sua a6i b6 sung m9t sa au« rna Lu(lt chung
khodn 2010, va cae van ban huang dan, sua d6i, b6 sung;
Can cu Nghi dinh 71/2017IND-CP Huang dan v€ quan tri cong ty dp dung alii vai cong
ty dai chung;
Can cu Thong tu 95/2017/TT-BTC huang dan Nghi dinh 71120171ND-CP v€ quan tri
cong ty dp dung alii vai cong ty dai chung;
Can cu cdc van ban phdp ludt hien hanh khac co lien quan;
Can cu f)i€u I? T6 chuc va hoat dong ella Tling cong ty c6 phdn Thilt bi di?n Vi?t Nam
("GELEX").

Nhim dam bao tuan thu cac quy djnh cua phap Iu,t hi~n himh, d~c bi~t la nhfrng yeu
ciu mOi trong cong tac quan tri, di~u hanh cong ty d~i chung quy djoh t~i Nghi dinh
7112017/ND-CPngay 06/06/2017 HUOngdin v~ quan tri cong ty ap d1}llgd6i vOicong ty
d~i chung va Di~u 1~miu ban hanh kem theo Thong tu 95/2017rrT-BTC ngay
22/09/2017 ("Thong tu 95"). HQidAng quan tri GELEX dft thvc hi~n ra soat d~ sua d8i,
b8 sung toan van Di~u I~GELEX hl~n hanh va xay dvng Dl}'thao Di~u l~ sUa d8i tren
cO'sO'sua d8i, -b8 sung v~ nQi dung va cO'ciu cua Di~u l~ hi~n hanh. HQi dAngquan tri
GELEX kinh trinh D~i hQidAng c8 dong thuimg nien 2018 xem xct, thong qua vi~c sua
d8i nQidung Biiu l~GELEX nhu sau:

1. f)~i hOidang c6 dong thong qua vi~csua d6i nQidung f)i~u l~GELEX thea D\I thao.sua
d6i f)i~u l~ duQ'cdinh kern To trinh nay.

Theo d6, f)i~u l~ GELEX hi~n hanh gam 21 Chuang va 52 f)i~u. T~ D\I thao f)i~u l~
sua d6i lful nay duQ'cchia thanh 22 Chucmgva 58 f)i€u. Mot s6 noi dung chinh duQ'csua
d6i, b6 sung trong D\I thaa f)i@ul~ sua d6i gam:

B6 sung cac quy dinh v@tieu chufuIclla Ki~m sotHvien va TruOngBan ki~m soat t~
Di~u38.
B6 sung them quy dinh v@Ngum ph\}trach quan tri Cong ty t~i f)i~u 33.

1

-------



Quy dinh eh~t ehe va r5 rang hon v~ giao dich giira cong ty va nguoi co lien quan tai
Di~u 4l.
Ngoai ra, sua d6i, b6 sung them cac nQidung khac d6 phil hop voi Di~u l~m!u dircc quy
dinh kern thee Thong ill 95 va thuc t~ heat dQng cua T6ng Cong ty.

2. Dai hQi d6ng e6 dong giao nhiem V\1 eho HQi d6ng quan tri chi dao thuc hien cac thu tuc
C§nthiettheo quy dinh cua phap lu~t, bao g6rn dang ky Di~u l~ voi co quan nha mroc co
thfun quyen (n~u phap lu~t quy dinh) va cong b5 thong tin.

3. Di8u l~ sua d6i b6 sung nay co hi~u luc k6 til ngay diroc Dai hQi d6ng c6 dong thuong
nien 2018 thong qua.

Kinh trinh D~ hQi d6ng c6 dong xern xet thong qua!

Nui nhan:
Cac c6 dong;
HDQT,BKS;
LuuTKHDQT

2
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 

thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 

2010 và được sửa đổi gần nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ...... vào 

ngày ...  tháng ... năm .... 

CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

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

a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký 

mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 

11 năm 2014; 

c. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 

năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

d. "Ngày thành lập" là ngày Tổng công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị 

tương đương) lần đầu; 

e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám 

đốc tài chính, Kế toán trưởng, và các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị 

bổ nhiệm; 

f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 

Luật Doanh nghiệp, Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán; 

g. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” là thành viên có các tiêu chuẩn và điều 

kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp; 

h. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Tổng Công ty được quy định 

tại Điều 2 Điều lệ này; 

i. “Tổng công ty” là Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam; 

j. “Công ty con” là công ty thuộc một trong các trường hợp sau: 
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- Tổng công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của 

công ty đó; hoặc 

- Tổng công ty có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc 

tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng 

Giám đốc của công ty đó; hoặc 

- Tổng công ty có quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó. 

k. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản 

khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho 

việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp sẽ có nghĩa 

tương tự trong Điều lệ này. 

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI 

DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔNG CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt 

động của Tổng Công ty 

1. Tên Tổng công ty 

Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Việt: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện 

Việt Nam 

Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Anh: Viet Nam Electrical Equipment Joint 

Stock Corporation 

Tên Tổng công ty viết tắt: GELEX 

2. Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam là công ty cổ phần có tư cách 

pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là: 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội. 
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Điện thoại: 024.39726245 - 024.39726246 

Fax: 024.39 726 282  

E-mail: gelex@gelex.vn  

Website: www.gelex.vn  

4. Tổng công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh 

doanh khác để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Tổng công ty phù hợp với 

quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Thời hạn hoạt động của Tổng công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời 

hạn. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty 

1. Tổng công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là 

người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty. 

2. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty là cá nhân đại diện cho Tổng 

công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Tổng công 

ty, đại diện cho Tổng công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. 

3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường 

hợp xuất cảnh ra nước ngoài thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để 

thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng công 

ty. 

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Tổng 

công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy 

quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo 

pháp luật của Tổng công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người 

đại diện theo pháp luật của Tổng công ty trở lại làm việc tại Tổng công ty hoặc 

cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện 

theo pháp luật của Tổng công ty. 

5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty vắng mặt tại Việt 

Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và 

nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty hoặc bị chết, mất 

mailto:gelex@gelex.vn
http://www.gelex.vn/
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tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội 

đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Tổng công ty. 

CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

TỔNG CÔNG TY 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty 

1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty 

a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành 

nghề, lĩnh vực chính là: 

- Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân 

dụng;  

- Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, 

ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế 

và cao thế đến 220 kV; 

- Thi công, lắp đặt công trình xây dựng, trạm biến áp đến 220 kV; 

- Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công 

trình thủy lợi; 

- Kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, 

nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kinh doanh tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành nội địa 

và quốc tế; 

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc; 

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của pháp luật. 

b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên 

góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết. 

2. Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty 

Tổng công ty hoạt động nhằm mục tiêu thu lợi nhuận, tạo công ăn việc làm ổn 

định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách 

Nhà nước và phát triển Tổng công ty ngày càng lớn mạnh và bền vững. 
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Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Tổng công ty 

1. Tổng công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh 

doanh theo ngành nghề của Tổng công ty đã được công bố trên Cổng thông tin 

đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu 

của Tổng công ty. 

2. Tổng công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề 

khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 2.668.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai nghìn 

sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng chẵn). 

Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 266.800.000 (Hai trăm 

sáu mươi sáu triệu tám trăm nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ 

phần. 

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. 

2. Tổng công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Tổng công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ 

phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông được quy định 

tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

4. Tổng công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp 

thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Tổng công ty không có cổ đông sáng lập. 

6. Cổ phần phổ thông do Tổng công ty phát hành tăng vốn điều lệ phải được ưu 

tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ 

phần phổ thông của họ trong Tổng công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ 

đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội 

đồng quản trị của Tổng công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối 
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số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng 

quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều 

kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện 

hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc trong 

trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức 

đấu giá. 

7. Tổng công ty có thể mua lại cổ phần do chính Tổng công ty đã phát hành theo 

những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ 

phần do Tổng công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào 

bán theo những cách thức phù hợp với Luật Chứng khoán, văn bản hướng dẫn 

liên quan và quy định của Điều lệ này.  

8. Tổng công ty có thể phát hành các loại cổ phần khác khi được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.  

9. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá 

bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc 

giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những 

trường hợp sau đây: 

a. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng 

lập; 

b. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Tổng 

công ty; 

c. Cổ phần chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động trong Tổng công ty (ESOP); 

d. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số 

chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội 

đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ 

đông ủy quyền); 

e. Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt từng lần. 
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Điều 7. Cổ phiếu 

1. Cổ đông của Tổng công ty có thể được cấp cổ phiếu tương ứng với số cổ phần 

và loại cổ phần sở hữu.  

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Tổng công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu 

điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Tổng công ty. Cổ 

phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật 

Doanh nghiệp, cụ thể bao gồm các nội dung như sau: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty; 

b. Số lượng cổ phần và loại cổ phần; 

c. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu; 

d. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông 

là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở 

chính của cổ đông là tổ chức; 

e. Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần; 

f. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Tổng công ty; 

g. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Tổng công ty và ngày phát hành cổ 

phiếu; 

3. Trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển 

quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Tổng công ty hoặc kể từ ngày thanh 

toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ 

phiếu của Tổng công ty hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy 

định, người sở hữu số cổ phần có thể được cấp cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần 

không phải trả cho Tổng công ty chi phí in cổ phiếu. Quy định tại Khoản này 

không áp dụng cho trường hợp cổ phần Tổng công ty được niêm yết/đăng ký 

giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung và cổ đông đã đăng ký lưu ký 

cổ phần thuộc sở hữu của mình vào tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại 

công ty chứng khoán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ 

phiếu đó có thể đề nghị được cấp cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng 
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chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Tổng 

công ty. 

Điều 8. Chứng khoán khác 

Tổng Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác để huy động vốn 

trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ này. 

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần đã được thanh toán đầy đủ được tự do chuyển nhượng trừ 

khi Điều lệ này, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành 

và pháp luật có quy định khác.  

2. Cổ phiếu được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán 

và thị trường chứng khoán. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng 

theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. 

Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải 

được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền 

của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường 

chứng khoán, trình tự thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định 

của pháp luật về chứng khoán.  

3. Trường hợp cổ đông chỉ chuyển nhượng một phần số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị 

hủy bỏ và Tổng công ty có thể phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã 

chuyển nhượng và số cổ phần còn lại. 

4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo 

pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của Tổng công ty. 

5. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, 

người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần 

đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. 

6. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Tổng 

công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người 

được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Tổng công ty. 



13 

 

7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành 

cổ đông Tổng công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Khoản 2 

Điều 121 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. 

8. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng 

các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành 

để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào 

bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Thu hồi cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để 

mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó 

thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí 

phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ đúng hạn gây ra cho Tổng công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 

bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải 

ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh 

toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và 

đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu tại Khoản 2 Điều 

này không được thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại 

Khoản 3 Điều 111 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc 

ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng 

quản trị thấy là phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những 

cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và lãi phát 

sinh theo tỷ lệ tương ứng lãi suất huy động kỳ hạn một (01) năm của Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vào thời điểm thu hồi theo quyết 

định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh 

toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán 

toàn bộ số tiền lãi vào thời điểm thu hồi. 
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6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời 

điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót 

hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Tổng công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

3. Ban kiểm soát; 

4. Tổng giám đốc. 

CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Tổng 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 Tổng công ty trong phạm vi số 

vốn đã góp vào Tổng công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 

quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua 

đại diện được ủy quyền hoặc hình thức khác do pháp luật quy định và phù hợp 

với điều kiện triển khai của Tổng công ty. Mỗi cổ phần phổ thông có một 

quyền biểu quyết;  

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của 

Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 

d. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà 

họ sở hữu phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật về chứng 

khoán chuyên ngành; 
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e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh 

sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính 

xác; 

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Tổng công ty, biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g. Trường hợp Tổng công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản 

còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tổng công ty sau khi Tổng công 

ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, 

phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần ưu đãi khác của 

Tổng công ty theo quy định của pháp luật; 

h. Yêu cầu Tổng công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định 

tại Điều 129 Luật Doanh nghiệp; 

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

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:  

a. Đề cử/ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy 

định tương ứng tại Điều 25 và Điều 37 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích lục danh sách các cổ đông có quyền 

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 

hành hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện 

bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước 

công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết 

định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 

phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả 

nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Tổng công ty; vấn đề 

cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
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Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Tổng công ty và các quy chế nội bộ của Tổng công ty; chấp 

hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Tổng công ty dưới 

mọi hình thức, trừ trường hợp được Tổng công ty hoặc người khác mua lại cổ 

phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp 

trái với quy định tại Khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan 

trong Tổng công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác của Tổng công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút 

và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông 

qua các hình thức sau: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

4. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy 

định. 

5. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

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

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Tổng công ty dưới mọi hình thức để 

thực hiện một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của 

tổ chức, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Tổng 

công ty. 
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Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng công ty. Đại 

hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội 

đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày 

kết thúc năm tài chính. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn 

địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, đặc biệt thông qua báo 

cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo 

kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng công ty có các khoản ngoại trừ trọng 

yếu, Tổng công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các 

trường hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty; 

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm 

toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm 

soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên 

Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định 

tại Điều lệ này; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số 

Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 

cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 

hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số 

cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả 

nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Tổng công ty; căn cứ, 

lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn 

bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có 
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liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các 

vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá 

thẩm quyền; 

e. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba 

mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập 

Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại ít hơn số thành viên theo quy 

định của pháp luật như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận được 

yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều này. Riêng đối với 

trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so 

với số thành viên quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày 

tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;        

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp 

theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 

Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.        

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục 

triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  

d. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được 

Tổng công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông 

chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi 

lại. 
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Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề 

sau: 

a. Báo cáo tài chính năm; 

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 

d. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm 

soát viên; 

e. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Tổng công ty; 

f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các 

vấn đề sau: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm và định hướng phát triển Tổng công ty; 

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao 

hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ 

đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách công ty kiểm 

toán độc lập để ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công 

ty kiểm toán này tiến hành các hoạt động kiểm toán Tổng công ty cho năm tài 

chính tiếp theo; 

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát; 

f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty; 
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h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ 

phần; 

i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Tổng công ty; 

j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Tổng công ty và chỉ định người thanh lý; 

k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt 

hại cho Tổng công ty và cổ đông; 

l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị 

tài sản của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất; 

m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại; 

n. Tổng công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định 

tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

o. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

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

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Điểm n Khoản 2 Điều này khi cổ đông đó 

hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông 

đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở 

hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao 

dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo 

quy định của pháp luật. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải 

được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16. Đại diện theo ủy quyền 

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân đại diện tham dự. Cổ đông là cá 

nhân được quyền cử tối đa một (01) người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp 

cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác 

định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. 
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2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành 

văn bản theo mẫu của Tổng công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ 

ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền; 

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ 

ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông 

tổ chức và đóng dấu của tổ chức đó và chữ ký của cá nhân được ủy quyền; 

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện 

theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền 

khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại 

diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu 

lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền 

cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Tổng công ty). Nếu điều này không 

được thực hiện thì việc chỉ định ủy quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực. 

4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy 

quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng 

lực hành vi dân sự; 

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Tổng công ty nhận được 

thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 17. Thay đổi các quyền  

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu 

đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham 

dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu 

quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc 
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họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay 

đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện 

được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá 

của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như 

nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và 

những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng 

người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 

đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông 

nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó 

có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ 

phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với 

các quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Điều lệ này. 

3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt 

gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn 

đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Tổng công ty không 

bị thay đổi khi Tổng công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc 

Điểm c Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 

đây: 

a. Chuẩn bị Danh sách cổ đông có quyền dự họp. Danh sách cổ đông có quyền dự 

họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày 

gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Việc lập Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin theo quy định 

của pháp luật; 

b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp; 
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c. Chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội; 

d. Chuẩn bị tài liệu cho Đại hội; 

e. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành 

viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

f. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội; 

g. Lập thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ 

đông có quyền dự họp;  

h. Các công việc khác phục vụ Đại hội. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 

phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng 

công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán hiện 

hành. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp 

đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 

mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ 

ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí 

hoặc được bỏ vào hòm thư). 

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề 

sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên 

trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Trong trường hợp tài liệu không được 

gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ 

đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành 

viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có 

quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến 
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nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Tổng công ty ít nhất ba (03) ngày 

làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công 

dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 

khác, chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 

hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính, chữ ký người đại diện theo 

pháp luật và phải được đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ 

phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định 

tại Khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội 

dung; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 

10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

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

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

2. Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 

này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi 

(30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có 

số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 

Điều này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong 

vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong 

trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có 
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quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết 

định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ nhất. 

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được 

gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Điều lệ 

này. 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 

đông dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 

diện được ủy quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, 

họ và tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ 

đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được 

thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số 

phiếu tán thành, phản đối, không có ý kiến. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, 

không có ý kiến, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ 

tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu 

trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số 

thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề 

nghị của Chủ tọa cuộc họp.  

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có 

quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội 

ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ 

đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết 

trước đó không thay đổi. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu 

tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả 

năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong 

số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được 

người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông 
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bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao 

nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số 

phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp. 

5. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. 

6. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối 

với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

7. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được 

thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

8. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát 

sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông. 

9. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số 

lượng đại biểu dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa 

điểm họp trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 8 Điều 142 Luật 

Doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự 

họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai 

mạc.  

10. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với 

quy định tại Khoản 9 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác 

trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến 

lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu 

lực thi hành. 
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11. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc 

đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra 

hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông 

hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc 

các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau 

khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc 

đại diện nêu trên ra khỏi Đại hội. 

12. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn 

trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội. 

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện 

pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng 

có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

13. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu 

trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm Đại hội có 

thể: 

a. Thông báo Đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa 

Đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của Đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp 

được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác 

với địa điểm chính của Đại hội có thể đồng thời tham dự Đại hội; 

Thông báo về việc tổ chức Đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ 

chức theo Điều khoản này. 

14. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là 

tham gia Đại hội ở Địa điểm chính của Đại hội. 

15. Hàng năm, Tổng công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) 

lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy 

ý kiến cổ đông bằng văn bản. 
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Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, các quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu 

biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 

qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội 

đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông đó có quyền dồn hết hoặc một 

phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người 

trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo 

số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 

nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại Điều lệ Tổng công 

ty. Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau 

cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến 

hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn 

theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Tổng công ty. 

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung 

Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay 

giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi 

cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% 

trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần 

nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ 

đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy 

quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ 

tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.  

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị 
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quyết được thông qua hoặc thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện 

tử của Tổng công ty. 

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng 

công ty, trừ trường hợp xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức lại, 

giải thể Tổng công ty phải được lấy ý kiến thông qua hình thức họp trực tiếp. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị 

phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông có quyền biểu quyết trong 

một thời gian hợp lý để cổ đông xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười 

(10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi 

phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 

Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông 

là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở 

chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 

căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số 

lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến 

đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 
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f. Thời hạn phải gửi về Tổng công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật 

của Tổng công ty. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc 

người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và được đóng dấu của tổ 

chức đó; hoặc chữ ký của cá nhân được ủy quyền. 

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Tổng công ty theo các hình thức sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được đựng trong phong bì 

dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty qua fax hoặc 

thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

6. Các phiếu lấy ý kiến Tổng công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội 

dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được tiết lộ 

trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp 

lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu 

quyết. 

7. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến 

của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh 

nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức 

gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn 

đề; 

e. Các vấn đề đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật 

của Tổng công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản 
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kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết 

định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.        

8. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) 

ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay 

thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong vòng 

hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

9. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông 

qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty. 

10. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. 

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc 

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng 

Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đổng cổ đông;  

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 

sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu 

quyết tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không 

tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của 

cổ đông dự họp; 
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h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng 

Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.  

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi 

kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới 

về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện 

tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ 

đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những 

công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý 

kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định 

trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự 

họp, nghị quyết đã được thông qua, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu 

có liên quan gửi kèm thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 

Tổng công ty. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này 

có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông vằng văn bản và ra 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 

21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 



33 

 

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của 

Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có 

thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 ngày theo 

trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này, thì các nghị 

quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định 

khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền. 

CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng 

viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công 

bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu 

về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có 

cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin 

cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực 

nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng 

viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị 

và các chức danh quản lý khác; 

f. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có); 

g. Các thông tin khác (nếu có). 
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2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản 

trị, cụ thể như sau: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng 

viên;  

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối 

đa hai (02) ứng viên;  

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

ba (03) ứng viên;  

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

bốn (04) ứng viên;  

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

năm (05) ứng viên;  

f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

sáu (06) ứng viên;  

g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

bảy (07) ứng viên;  

h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám 

(08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới 

thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng công ty quy 

định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. Việc Hội đồng quản trị 
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đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng 

và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo 

quy định pháp luật. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành 

viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. 

Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 

thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên 

mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có thành viên được 

bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn 

nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội 

đồng quản trị.  

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba 

(1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên độc 

lập Hội đồng quản trị được xác định theo phương thức làm tròn xuống.     

3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị 

trong các trường hợp sau: 

a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng 

quản trị; 

b. Có đơn từ chức; 

c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng 

chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;        

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng 

liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

e. Thành viên đó bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
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4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo 

các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

5. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên 

Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Tổng công ty. 

c. Trường hợp là thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì ngoài các tiêu chuẩn 

nêu trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1.1.g Điều lệ này; 

d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Tổng công ty phải chịu sự giám sát 

và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền 

hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty không thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tổng công ty và 

Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn 

và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hàng năm của Tổng công ty; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm và miễn 

nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng 

giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, các Giám đốc chuyên môn, 

Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Tổng công ty 

và quyết định mức lương và các quyền lợi khác của họ; 

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác; 
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e. Giải quyết các khiếu nại của Tổng công ty đối với người điều hành doanh 

nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Tổng công ty để giải quyết 

các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó; 

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Tổng công ty, việc thành lập công ty con, chi 

nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua/bán cổ phần của doanh nghiệp 

khác; ban hành các văn bản cần thiết để quản lý phần vốn đầu tư, quản lý người 

đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại công ty con và các doanh nghiệp 

khác; 

g. Quyết định cử/thôi/chấm dứt tư cách người đại diện quản lý phần vốn góp của 

Tổng công ty ở doanh nghiệp khác, quyết định tiền lương và quyền lợi khác 

của những người này; 

h. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể, yêu cầu phá sản Tổng công ty; 

i. Xây dựng và trình quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty lên Đại hội đồng cổ 

đông chấp thuận thông qua để bảo vệ cổ đông; 

j. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông 

qua quyết định; 

k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử 

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;  

l. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần được quyền chào bán 

theo từng loại; 

m. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

n. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 130 của Luật 

Doanh nghiệp; 

o. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; 

quyết định phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không 

kèm chứng quyền; 

p. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu của Tổng công ty; 

q. Trình báo cáo tài chính năm, báo cáo quản trị Tổng công ty lên Đại hội đồng cổ 

đông; 
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r. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của Tổng công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch 

quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 của 

Luật Doanh nghiệp; 

s. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty; 

t. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

u. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Tổng công ty. 

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 

a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Tổng công ty; 

b. Thành lập các công ty con của Tổng công ty; 

c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ 

trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 135 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 162 Luật 

Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị 

quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Tổng công 

ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh); 

d. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các 

khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng 

năm; 

e. Việc định giá tài sản góp vào Tổng công ty không phải bằng tiền trong đợt phát 

hành cổ phiếu của Tổng công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; 

f. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã 

được chào bán trong mười hai (12) tháng; 

g. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Tổng công ty; 

h. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần 

phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

4. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy 

quyền/phân cấp/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thường trực Hội đồng 
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quản trị, các cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện 

quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều này. 

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, 

cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người 

điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình 

báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tổng công ty bị 

coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua. 

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được 

nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản 

trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo 

thỏa thuận trong Hội đồng quản trị. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải báo cáo kịp thời và đầy đủ với Hội đồng 

quản trị về các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên 

kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của Tổng công 

ty.  

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng 

trong Báo cáo tài chính hàng năm của Tổng công ty. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 

những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm 

vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm 

thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, 

phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, 

ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách 

nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh 
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trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để 

bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và có thể có một hoặc một số Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị.  

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản 

trị;  

b. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; giám sát quá trình tổ 

chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

c. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật;  

d. Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

Trong trường hợp được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như 

Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản 

trị đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt 

vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Trong trường hợp nêu trên mà Chủ tịch Hội đồng quản trị không thực hiện chỉ 

định Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực 

hiện như vậy thì các thành viên Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một Phó Chủ tịch 

Hội đồng quản trị tạm thời thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. Trong trường hợp cả Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị đều vắng mặt hoặc tạm thời không thể thực hiện nhiệm 

vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác 

trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên 

tắc đa số quá bán. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi 

báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Tổng công ty, báo cáo kiểm toán 
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và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 

5. Trong trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm các điều cấm của pháp 

luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền theo nhiệm vụ hoặc ủy quyền 

thường xuyên, phân cấp cho (các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành 

viên Hội đồng quản trị ký các văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. (Các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản 

trị được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về 

thực hiện các công việc được ủy quyền. 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội 

đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản 

trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng 

quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất 

hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) 

thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành 

viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập 

họp Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định 

kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 

năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu 

tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần. 

3. Các cuộc họp bất thường 

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì 

hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây 
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đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết 

định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: 

a. Ban kiểm soát; 

b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; 

c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

d. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành Hội đồng quản trị; 

e. Các trường hợp khác (nếu có). 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 

bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại Khoản 3 Điều 

này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản 

trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng công ty; những 

người đề nghị tổ chức họp được nêu tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ này có quyền 

triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo 

cáo tài chính của Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 

Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Tổng công ty.  

6. Địa điểm họp 

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Tổng công ty 

hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.       

7. Thông báo mời họp 

Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng 

quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. 

Trong trường hợp đột xuất thì thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi 

trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất một ngày. Thông báo họp 

Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy 

đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm 

theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc 

họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp được gửi bằng một trong các phương thức sau: thư, fax, 

thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên 
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lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký 

tại Tổng công ty. 

8. Điều kiện tiến hành họp 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư 

(3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua 

người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng 

quản trị chấp thuận. 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được 

triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần 

thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa 

(1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Họp theo hình thức hội nghị trực tuyến 

Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực 

tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành 

viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia 

họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong 

cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. 

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện 

thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương 

thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là 

“có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là 

địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có 

mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua hình thức hội nghị trực 

tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết 

thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của 

tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.  

10. Hình thức biểu quyết 
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Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong trường hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng 

quản trị chấp thuận; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự 

khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp 

gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 

trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm 

nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự 

chứng kiến của tất cả người dự họp. 

11. Biểu quyết 

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội 

đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao 

dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có 

lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Tổng 

công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối 

thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định 

mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại Điểm d Khoản này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên 

quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà 

thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa 

là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của 

thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 

Điểm a và Điểm b Khoản 5 Điều 41 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể 

trong hợp đồng đó; 
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e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận 

nhưng không được biểu quyết. 

12. Công khai lợi ích 

Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một 

hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Tổng 

công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai 

lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp 

đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết 

bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được 

ký với Tổng công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi 

ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi 

thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc 

hợp đồng nêu trên. 

13. Nguyên tắc biểu quyết đa số 

Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp hoặc ủy quyền dự họp tán thành (trên 

50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, quyết định 

cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

14. Nghị quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý 

kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. 

Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc 

họp. 

15. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị 

tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được 

tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong 

thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được 

lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh và phải có các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
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b. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

c. Thời gian, địa điểm họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức 

dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến; 

h. Các vấn đề đã được thông qua;  

Biên bản được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:  

- Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và 

người ghi biên bản họp; hoặc  

- Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 

thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc  

- Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 

Điều 31. Thường trực Hội đồng quản trị  

1. Thường trực Hội đồng quản trị là cơ quan thường trực của Hội đồng quản trị, 

bao gồm một hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị 

cử ra để thay mặt Hội đồng quản trị giải quyết, quyết định một số vấn đề thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị giữa hai kỳ họp và/hoặc xử lý các 

công việc, giao dịch theo phân quyền chi tiết của Hội đồng quản trị từng thời 

kỳ. Hội đồng quản trị chỉ định một trong số các thành viên Thường trực Hội 

đồng quản trị làm Người điều hành Thường trực Hội đồng quản trị. 

2. Thường trực Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, chịu trách nhiệm 

cá nhân. Thường trực Hội đồng quản trị quyết định các công việc thuộc thẩm 

quyền của mình theo nguyên tắc: 

a. Các quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị thông qua theo các phương 

thức sau: 

i. Các thành viên bàn bạc dân chủ tại cuộc họp trực tiếp; hoặc 
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ii. Được tổ chức lấy ý kiến từ xa bằng văn bản (gửi thư/văn bản lấy ý kiến qua 

đường bưu điện hoặc chuyển trực tiếp, hoặc thông qua hệ thống thư điện tử 

(email) của Tổng công ty); hoặc 

iii. Được tổ chức họp qua điện thoại có ghi âm; hoặc 

iv. Các hình thức họp khác phù hợp với quy định pháp luật; hoặc  

v. Tổng hợp một số phương thức trên. 

Nguyên tắc tổ chức họp trực tiếp, họp qua hội nghị trực tuyến hoặc lấy ý kiến 

từ xa bằng văn bản của Thường trực Hội đồng quản trị được áp dụng tương tự 

như đối với trường hợp họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này.  

b. Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết. Thường trực Hội đồng quản trị quyết 

định theo đa số, trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì bên có phiếu 

biểu quyết nhất trí, tán thành của Người điều hành Thường trực Hội đồng quản 

trị/ thành viên được Người điều hành Thường trực Hội đồng quản trị ủy nhiệm 

chủ tọa phiên họp là quyết định được thông qua. 

c. Quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị được thông qua dưới hình thức 

lấy ý kiến từ xa bằng văn bản/email/hội nghị trực tuyến có giá trị hiệu lực như 

đối với quyết định được thông qua trực tiếp tại cuộc họp Thường trực Hội đồng 

quản trị, với điều kiện các cuộc họp hoặc lấy ý kiến đó được tiến hành theo 

đúng trình tự, thủ tục quy định tại các quy định nội bộ của Tổng công ty và quy 

định pháp luật liên quan.  

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Hội đồng quản trị: 

a. Thường trực Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị thường xuyên 

nắm tình hình hoạt động của Tổng công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm 

quyền được giao/phân cấp/ủy quyền trong hoạt động quản trị điều hành của 

Tổng công ty giữa hai kỳ họp của Hội đồng quản trị; 

b. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thường trực Hội đồng quản trị 

được quyền ra quyết định và sau đó báo cáo lại Hội đồng quản trị tình hình, kết 

quả thực hiện các nghị quyết/quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị tại 

các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị; 

c. Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị được phân công phụ trách từng lĩnh 

vực công tác có trách nhiệm thu thập thông tin từ các đơn vị chuyên môn để 
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báo cáo hoặc cùng đơn vị chuyên môn báo cáo tại cuộc họp để Thường trực 

Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị ra quyết định; 

d. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hội đồng quản trị quy định từng thời kỳ. 

Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 

sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ và các lĩnh vực khác 

phù hợp với yêu cầu của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. Số lượng thành viên 

của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định. Trường hợp Hội đồng quản trị 

quyết định thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, Hội đồng 

quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban 

các tiểu ban này. Thành viên khác của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều 

thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ 

thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các 

quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không 

phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép 

người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng 

phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên 

của tiểu ban và nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên 

tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội 

đồng quản trị. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc 

Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng 

quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại 

Điều lệ Tổng công ty. 

Điều 33. Người phụ trách quản trị Tổng công ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị 

Tổng công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Tổng công ty được tiến hành một 

cách có hiệu quả.  

2. Người phụ trách quản trị Tổng công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 
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a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho Tổng công ty kiểm toán độc lập đang thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của 

Hội đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty khi 

cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.  

4. Người phụ trách quản trị Tổng Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định và các công việc liên quan giữa Tổng công ty và cổ đông;     

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 

đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

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

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 

của pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và 

các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 

Tổng công ty. 

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty; 

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công 

ty. 

CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 34. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Tổng công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản 

trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng công ty. Tổng công ty có 

Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, các Giám đốc chuyên môn, Kế toán 

trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ 
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nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua 

bằng nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Điều 35. Người điều hành doanh nghiệp 

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, 

Tổng công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu 

chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Tổng công ty do Hội đồng 

quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán 

để hỗ trợ Tổng công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối 

với Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. Hợp đồng với những 

người điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý 

kiến của Tổng giám đốc. 

Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một 

người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền 

lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc 

phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành 

mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên 

của Tổng công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ 

nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng 

lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ 

này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ Tổng công ty. 

3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế 

hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Tổng công ty đã được Hội đồng quản 

trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà 

không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt 
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Tổng công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều 

hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng công ty theo những thông lệ 

quản lý tốt nhất; 

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý 

nội bộ của Tổng công ty; 

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Tổng công ty; 

e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Tổng công ty cần 

tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội 

bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành 

doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định; 

f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các 

chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

g. Trong Quý IV hàng năm, trình Hội đồng quản trị xem xét kế hoạch kinh doanh 

chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân 

sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; 

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Tổng công ty 

(sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và 

hàng quý của Tổng công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm 

(bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và 

báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để 

Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các 

quy chế nội bộ của Tổng công ty; 

i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

j. Tuyển dụng lao động, quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người 

lao động trong công ty kể cả người điều hành doanh nghiệp thuộc thẩm quyền 

bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

k. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế 

nội bộ của Tổng công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao 

động ký với Tổng công ty. 
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4. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các 

cấp này khi được yêu cầu. 

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội 

đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám 

đốc mới thay thế. Trường hợp Tổng giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 

này. 

CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 37. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng 

viên Ban kiểm soát được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố 

tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng 

văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được 

công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu 

làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm soát 

được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

e. Các thông tin khác (nếu có). 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, 

cụ thể như sau: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng 

viên;  
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b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối 

đa hai (02) ứng viên;  

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

ba (03) ứng viên;  

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

bốn (04) ứng viên;  

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm 

(05) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm 

ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Tổng công ty và 

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm 

giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua trước khi biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm 

soát. 

Điều 38. Kiểm soát viên 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Tổng công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của 

Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm.Trường hợp 

thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã 

hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. Trường hợp có thành 

viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong 

thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm 

kỳ Ban kiểm soát.  
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2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 

164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và không thuộc các trường hợp 

sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát 

theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế 

toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Tổng công ty. 

Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp 

các thông tin liên quan để phục vụ cho công việc của Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 

đồng quản trị (nếu có) để trình Đại hội đồng cổ đông. 

4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại 

Luật Doanh nghiệp; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty; 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

6. Thành viên Ban Kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp 

sau: 

a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; 
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b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính 

Tổng công ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát 

có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành 

vi dân sự; 

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát trong 

vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép 

thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ 

trống; 

e. Thành viên đó bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông. 

Điều 39. Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật 

Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc 

lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty; 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 

c. Giám sát tình hình tài chính Tổng công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành doanh 

nghiệp khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc và cổ đông; 

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Tổng 

công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành 

doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong 

vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi 

phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều 

hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông 
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tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Tổng công ty 

theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. Người phụ 

trách quản trị Tổng công ty/Thư ký Tổng công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ 

bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội 

đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp 

cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm 

soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và 

thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và 

cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai 

(02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số 

Kiểm soát viên trở lên dự họp. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và 

rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên 

bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác 

định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện công ty kiểm toán độc 

lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm. 

4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông 

quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và 

các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban 

kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát. 

CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 40. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều 

hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm 

vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung 

thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty. 
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Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi      

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều 

hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 

Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều 

hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại 

lợi ích cho Tổng công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng 

những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục 

vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều 

hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể 

gây xung đột với lợi ích của Tổng công ty mà họ có thể được hưởng thông qua 

các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.  

4. Không mâu thuẫn với quy định tại Khoản 5 Điều này, trừ trường hợp Đại hội 

đồng cổ đông có quyết định khác, Tổng công ty không được cấp các khoản vay 

hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 

giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các 

thành viên nêu trên trừ trường hợp Tổng công ty và tổ chức có liên quan tới 

thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động 

theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và trừ 

trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

5. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị 

chấp thuận 

a. Hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng sau đây phải được 

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận: 

i. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ 

phần phổ thông của Tổng công ty và những người có liên quan của họ; 

ii. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; 

iii. Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp. 

b. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 

tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường 
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hợp này, người đại diện Tổng công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành 

viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với 

hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung 

chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng 

hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành 

viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; 

c. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các 

giao dịch quy định tại Điểm b Khoản này. Trường hợp này, người đại diện 

Tổng công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên 

về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm 

theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội 

đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của 

giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; 

hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 51% tổng 

số phiếu biểu quyết còn lại tán thành; 

d. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được 

ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại Điểm b và 

Điểm c Khoản này, gây thiệt hại cho Tổng công ty thì người ký kết hợp đồng, 

cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải 

liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Tổng công ty các khoản lợi 

thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành 

khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không 

được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Tổng công ty hoặc tiết 

lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.  

Điều 42. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều 

hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn 
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thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu 

trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Tổng công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một 

bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân 

sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Tổng công ty là người khởi 

kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được 

Tổng công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Tổng 

công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh 

nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty với điều kiện 

người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không 

mâu thuẫn với lợi ích của Tổng công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không 

có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của 

mình.        

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền 

của Tổng công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều 

hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty được 

Tổng công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu 

nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Tổng công ty là người khởi kiện) trong 

các trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với 

lợi ích của Tổng công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách 

nhiệm của mình. 

4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi 

phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong 

thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn 

khổ luật pháp cho phép. Tổng công ty có thể mua bảo hiểm cho những người 

này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 
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CHƯƠNG XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY 

Điều 43. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn 

bản yêu cầu được kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách 

cổ đông có quyền biểu quyết, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao 

chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của 

Tổng công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải 

kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công 

chứng của giấy ủy quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều 

hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Tổng công ty, danh sách 

cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Tổng công ty vì những mục đích 

liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo 

mật. 

3. Tổng công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền 

sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản 

trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và 

các tài liệu quan trọng khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính. 

4. Điều lệ Tổng công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng 

công ty. 

CHƯƠNG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 44. Công nhân viên và công đoàn 

1. Trong trường hợp cần thiết, Tổng giám đốc lập kế hoạch để Hội đồng quản trị 

thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ 

việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với 

người lao động và người điều hành doanh nghiệp.  

2. Trường hợp cần thiết, Tổng giám đốc lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông 

qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Tổng công ty với các tổ chức công 
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đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông 

lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Tổng công ty và quy 

định pháp luật hiện hành. 

CHƯƠNG XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 45. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức 

hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Tổng công ty. 

2. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc 

tạm ứng này phù hợp với khả năng sinh lời của Tổng công ty; 

3. Tổng công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi 

trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 

4. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh 

toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Tổng công 

ty hoặc bằng tài sản khác phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản 

trị là cơ quan thực thi quyết định này.  

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu 

được chi trả bằng tiền mặt, Tổng công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. 

Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở 

các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp 

Tổng công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do 

cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Tổng công ty không 

phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Tổng công ty đã chuyển cho cổ đông này. 

Việc thanh toán cổ tức có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán 

hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có 

thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được 

nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ 

phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ 

tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số 

tiền mặt trả cổ tức. 
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7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI 

CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 46. Tài khoản ngân hàng 

1. Tổng công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng 

nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần 

thiết, Tổng công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy 

định của pháp luật. 

3. Tổng công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông 

qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Tổng công 

ty mở tài khoản. 

Điều 47. Năm tài chính 

Năm tài chính của Tổng công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một hàng 

năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng mười hai cùng năm. Năm tài chính 

đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết 

thúc vào ngày thứ 31 của tháng mười hai cùng năm.  

Điều 48. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Tổng công ty sử dụng là Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt 

Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù khác 

được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

2. Tổng công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo 

quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải 

chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các 

giao dịch của Tổng công ty. 

3. Tổng công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam.  
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CHƯƠNG XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ 

TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 49. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Tổng công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật và 

báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 51 Điều lệ này. Trong thời 

hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính (hoặc thời gian gia hạn khác 

theo quy định của pháp luật), Tổng công ty phải nộp Báo cáo tài chính năm 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

(phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Tổng công 

ty trong năm tài chính), báo cáo tình hình tài chính (phản ánh một cách trung 

thực và khách quan tình hình hoạt động của Tổng công ty tính đến thời điểm 

lập báo cáo), báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

3. Tổng công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính 

sáu tháng, và báo cáo tài chính quý theo Luật Doanh nghiệp và quy định của 

pháp luật hiện hành. 

4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán 

viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý phải 

được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. 

Điều 50. Báo cáo thường niên 

Tổng công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY 

Điều 51. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc 

thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán 

báo cáo tài chính của Tổng công ty cho năm tài chính tiếp theo. Tổng công ty 
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phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau 

khi kết thúc năm tài chính. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình 

báo cáo đó cho Hội đồng quản trị. 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Tổng 

công ty. 

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Tổng công ty được phép tham 

dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và 

các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ 

đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại Đại hội về các vấn đề có 

liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty. 

CHƯƠNG XVII. CON DẤU 

Điều 52. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Tổng công ty 

và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ Tổng công ty. 

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

CHƯƠNG XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 

Điều 53. Chấm dứt hoạt động 

1. Tổng công ty có thể bị chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: 

a. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

b. Toà án tuyên bố Tổng công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; 

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Tổng công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản 

trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp 

thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 



65 

 

Điều 54. Thanh lý 

1. Sau khi có quyết định giải thể Tổng công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập 

Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên, trong đó hai (02) thành viên do Đại hội 

đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 

một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động 

của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân 

viên của Tổng công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan 

đến thanh lý được Tổng công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của 

Tổng công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày 

thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt 

Tổng công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Tổng công ty 

trước Tòa án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác 

của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký 

kết; 

c. Nợ thuế; 

d. Các khoản nợ khác của Tổng công ty; 

e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ Điểm (a) đến Điểm 

(d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh 

toán trước phù hợp với quy định của pháp luật. 

CHƯƠNG XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Tổng 

công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ Tổng công ty và các quy định 

khác của Tổng công ty, xảy ra giữa: 

a. Cổ đông với Tổng công ty; 
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b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều 

hành khác; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và 

hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh 

chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong 

vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp 

liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào 

cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung 

gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi 

bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không 

được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc 

Tòa án nhân dân có thẩm quyền. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc 

thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

CHƯƠNG XX. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VÀ CÔNG TY CON 

Điều 56. Mối quan hệ giữa Tổng công ty và công ty con  

1. Tổng công ty và công ty con có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng, được phê 

duyệt theo trình tự và thủ tục của pháp luật có liên quan, hoạt động kinh doanh 

độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông/chủ sở hữu của mình;  

2. Tổng công ty sẽ hỗ trợ cho công ty con bằng cách xác định và đưa ra định 

hướng phát triển chung trên cơ sở phát huy được thế mạnh của công ty con. 

Hoạt động hợp tác, hỗ trợ thương mại, đầu tư giữa Tổng công ty và công ty con 

được xác định trên cơ sở điều kiện thương mại vì lợi ích tốt nhất và phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

3. Tổng công ty giao quyền cho người đại diện vốn theo ủy quyền của Tổng công 

ty trực tiếp thay mặt Tổng công ty quản lý các khoản vốn góp của Tổng công ty 

tại công ty con trong phạm vi Điều lệ của công ty con và pháp luật cho phép. 
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4. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại công 

ty con được xác định theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định do 

Tổng công ty ban hành từng thời kỳ. Người đại diện theo ủy quyền của Tổng 

công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy chế, quy định vừa nêu này, Điều lệ 

công ty con và các quy định pháp luật có liên quan.  

5. Tổng công ty sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối 

với công ty con. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy 

quyền của Tổng công ty thực hiện các vai trò quản lý, điều hành tại công ty 

con. 

6. Tổng công ty thực hiện quyền của cổ đông tại công ty con thông qua người đại 

diện của mình là thành viên trong Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng 

Giám đốc hoặc thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông của công ty con. 

7. Tổng công ty thực hiện việc cử đoàn kiểm tra, tham gia các đoàn kiểm tra việc 

quản lý, sử dụng phần vốn góp của Tổng công ty tại công ty con. Phạm vi kiểm 

tra bao gồm: kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn góp của Tổng công ty tại công 

ty con; kiểm tra việc thực hiện, triển khai các ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty 

đối với các vấn đề mà người đại diện vốn đã báo cáo/xin ý kiến; kiểm tra việc 

thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ khác của người đại diện theo Điều lệ Tổng 

công ty, Điều lệ công ty con, các quy chế nội bộ của Tổng công ty về quản lý 

người đại diện vốn; kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh nếu thấy cần thiết 

hoặc theo phê duyệt/thỏa thuận giữa Tổng công ty với công ty con, trên cơ sở 

phù hợp với pháp luật hiện hành. Ngoài ra, Tổng công ty thực hiện quyền yêu 

cầu/đề nghị Ban kiểm soát tại công ty con kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan 

đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty con với vai trò là cổ đông có cổ 

phần chi phối. Hoạt động kiểm tra được tiến hành định kỳ sau khi có báo cáo 

kiểm toán hoặc tiến hành đột xuất, bất thường khi cần thiết. Người đại diện vốn 

có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng công ty tiến 

hành, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo quy định tại Khoản này.  
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8. Tổng công ty và công ty con có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ này, Điều lệ của Tổng công ty và quy định có liên quan của Luật 

Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và quy định khác có liên quan của pháp luật. 

CHƯƠNG XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 57. Điều lệ Tổng công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, 

quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động 

của Tổng công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường 

hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong 

Điều lệ này hoặc có những quy định tại Điều lệ này trái với những quy định 

pháp luật hiện hành liên quan thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên 

được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Tổng công ty. 

CHƯƠNG XXII. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 58. Ngày hiệu lực 

1. Bản Điều lệ này gồm 22 Chương 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng 

công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm 

... và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau.  

3. Điều lệ này là chính thức của Tổng công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Tổng công ty có giá trị khi có chữ ký người 

đại diện theo pháp luật của Tổng công ty. 

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật Tổng công ty./. 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY 

 

 



TONG CONG TY CO pHAN
THIET BI DI:¢NVI:¢TNAM

CONGHoA xA HOI COONGHiA VIETNAM. . .
DQcl,p - TVdo -Hanh phuc

GEEE)(
S&:Ao IGELEXlTTr-fIDQT Ha N(Ji, ngay A6 thdng 4 nam 2018

TO TRINH
(V/v: Ban hanh. Quy chi n(Jibi) vJ quem tri cting ty cua

T6ng cong ty c6 phdn Thiit bi ai?n Vi?t Nam)

Kinh giri: D,i hqi dang cAdong tlnrong nien nam 2018
TAng cong ty cApbin Thi~t b] di~n Vi~t Nam

Can cu Ludt Doanh nghiep 2014 va cac van ban huang ddn thi hanh;
Can cu Ludt Chung khodn 2006, Lud: sua a6i b6 sung mi)t s6 ai€u cua Ludt chung khoan
2010, va cac van ban huang ddn, sua a6i, b6 sung;
Can cu Nghi dinh 71/2017/ND-CP Hutmg dan v€ quan tri cong ty dp dung a6i vot cong
ty dai chung;
Can cu Thong tu 95/2017/TT-BTC huangddn mi)t s6 ai€u cua ND 71;
Can cu cac van ban phdp ludt hien hann khdc co lien quan;

Nhim dam bao tuan thu cac quy djnh c~a Nghi dinh 7112017/Nf}-CPHllOng din v~ quan
tri cong ty ap dy.ng dAivOi cong ty d,i chung va miu Quy chi nQibQv~ quan tri cong ty
dU'Q'eban hanh kern theo Thong tll 9S/2017ffT-BTC, HQi dAng quan tri GELEX kinh
trinh D,i hQidAngeAdong thllimg nien 2018 xem xet, thong qua vi~e ban hanh Quy chi
nQibQv~ quan tri eong ty ella GELEX nhO'sau:

1. B~ hQi d6ng c6 dong thong qua vi~c ban himh Quy chS nQi b(>v~ quan tri cong ty Clla
GELEX. V~·c(J ban, Quy chS nQi b(>v~ quan tri cong ty rno; co nQi dung tuang d6ng vo;
Quy chS quan tri cong ty hi~n hanh cua GELEX, duQ'c sua d6i, b6 sung thea mau Quy chS
rnm thea quy diM t~ Thong tu 9512017/TT-BTC, d6ng thai tuang (rng v6i cac nQi dung
duQ'c quy dinh t~i Bi~u l~ GELEX. Cac ngi dung chinh cua Quy chS n(>ib(>v~ quim tri
cong ty cua GELEX nhu·sau:

STT NQidung chinh
1 Trinh tl;r, thu tl,lcve tri~u t~p va bieu quyet t~i d~i h(>idong co dong

2 Be cu, (rng CU, bau, rni~n nhi~rn va bai nhi~rn thanh vien h(>idong quan tQ,
hQPh(>id6ng quan tq

3 Be CU, (rng CU, bau, rni~n nhi~rn va bai nhi~m kiern soat vien

4 Thanh l~p va ho~t d9ng cua ca.ctieu ban H9i dong quan tIi
5 Lga chQn, bo nhi~rn va rni~n nhi~rn nguai meu hanh doanh nghi~p

6 Phoi hqp ho~t d(>nggifra h(>idong quan tri, ban kiern soat va tong giam doc
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7 Danh gia hang narn doi voi thanh vien ban kiem scat, thanh vien HDQT,
tbng giam d6c va nguoi di~u hanh khac

8 Lira chon, bo nhiem, mi~n nhiem nguoi phu trach quan tri cong ty

(N9i dung chi tilt cua Quy chi n9i b9 v€ quem tri cong ty duoc thi hien trong ban dinh kern
theo T{J trinn nay)

2. Tren co sa Quy ch~ nQi bQ v~ quan tri cong ty da duoc phe duyet, Dai hQi d6ng c6 dong
giao nhiem VI). cho HQi d6ng quan tri chi dao thirc hien tri~n khai xay dung cac quy ch~
nQi'bQ cua cong ty phil hQ'Pvoi thuc t~ t6 clnrc va hoat dQng cua cong ty, thuc hien viec
cong b6 thong tin thee quy dinh ella phap luat.

3. Quy ch~ nQibQ v~ quan tri cong ty nay co hi~u 19ck~ tir ngay dugc f)~i hQi d6ng c6 dong
thuang men 2018 thong qua.

Kinh trinh f)~i hQi d6ng e6 dong xern xet thong qua!

Noi nhiin:
Cac c6 dong;
HDQT,BKS;
LuuTKHDQT.

TM. HQI DONG QUAN TRJ
~ TICH
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CHƯƠNG I  

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam được xây 

dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Chứng khoán năm 2006 

sửa đổi bổ sung năm 2010; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ 

quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Thông tư  95/2017/TT-

BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng 

đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; Điều lệ Tổng Công ty 

và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện 

của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của GELEX và góp phần lành 

mạnh hoá nền kinh tế. 

2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề 

nghiệp của các thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và những người 

điều hành khác. 

3. Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Tổng công 

ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam. 

Điều 2. Bộ máy quản trị điều hành của GELEX  

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Ban Kiểm soát. 

3. Hội đồng quản trị. 

4. Tổng Giám đốc. 

Điều 3. Nguyên tắc quản trị GELEX  

1. Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả. 

2. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông. 

3. Đối xử công bằng giữa các cổ đông. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-95-2017-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-71-2017-ND-CP-ve-quan-tri-cong-ty-339588.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-95-2017-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-71-2017-ND-CP-ve-quan-tri-cong-ty-339588.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-95-2017-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-71-2017-ND-CP-ve-quan-tri-cong-ty-339588.aspx
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4. Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến GELEX. 

5. Minh bạch trong hoạt động của GELEX. 

6. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát GELEX có hiệu quả. 

7. Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Định nghĩa và các từ viết tắt 

1. Định nghĩa 

a. Ban Tổng giám đốc: Bao gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc 

b. Ban Điều hành: Bao gồm Ban Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính và các Giám đốc 

chuyên môn. 

c. Người có liên quan: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định theo quy định tại Luật 

Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp. 

d. Người điều hành doanh nghiệp: là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng, và các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 

e. Điều lệ: là Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt 

Nam. 

f. Các thuật ngữ khác chưa được giải thích ở đây sẽ có nghĩa như quy định tại Điều lệ 

và quy định pháp luật liên quan.  

2. Các từ viết tắt 

a. GELEX/Tổng Công ty : Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam. 

b. ĐHĐCĐ   : Đại hội đồng cổ đông. 

c. HĐQT   : Hội đồng quản trị. 

d. TGĐ   : Tổng Giám Đốc. 

 

CHƯƠNG II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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Điều 5. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội 

đồng cổ đông 

GELEX phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp 

Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác.  

Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương 

thức bảo đảm, đồng thời công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán 

hiện hành. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến 

tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày 

trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được 

gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). 

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được 

biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin 

điện tử của GELEX. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp 

Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu 

họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

Điều 7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông có thể xác nhận việc trực 

tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về GELEX (theo mẫu gửi kèm 

thông báo mời họp) theo thời hạn và phương thức, địa chỉ gửi được nêu cụ thể tại 

thông báo mời họp.  
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2. Trước khi khai mạc cuộc họp, GELEX phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và 

phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký 

hết. 

3. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, GELEX cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy 

quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 

đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. 

4. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền 

đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi 

đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng 

ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

Điều 8. Thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền  

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc 

uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.  

- Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân 

khác tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

- Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần 

phổ thông có quyền ủy quyền tối đa cho số lượng người được quy định tại Điều lệ 

(trường hợp Điều lệ không quy định thì áp dụng theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp hiện hành). Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn một người đại diện 

theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại 

diện. 

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn 

bản theo mẫu của GELEX được gửi kèm theo Thông báo mời họp và phải có chữ ký 

theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của 

cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền; 
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b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của 

người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và 

đóng dấu của tổ chức đó; chữ ký của cá nhân được ủy quyền; 

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo 

pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi 

đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, 

việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu 

giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư 

(nếu trước đó chưa đăng ký với Tổng Công ty). Nếu điều này không được thực hiện 

thì việc chỉ định ủy quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực. 

4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn 

có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 

hành vi dân sự; 

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Tổng Công ty nhận được thông báo 

về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 

trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 9. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu 

1. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết được thu 

trước, số thẻ biểu quyết không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng 

số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định.  
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2. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo 

đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông 

quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng hoặc 

không hợp lệ từng vấn đề, sẽ được Chủ toạ (hoặc Ban kiểm phiếu) thông báo ngay 

trước khi bế mạc cuộc họp. 

Điều 10. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Điều 129 Luật doanh nghiệp 

1. Cổ đông phản đối việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông 

quy định tại Điều lệ thì đánh dấu (“V” hoặc “X”) vào ô biểu quyết “Không tán thành” 

trên thẻ biểu quyết.  

2. Khi Chủ tọa có hiệu lệnh thu thẻ biểu quyết không tán thành việc tổ chức lại công ty 

hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông thì cổ đông chuyển thẻ biểu quyết đã đánh 

dấu hợp lệ cho người thu phiếu. 

3. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi 

quyền, nghĩa vụ của cổ đông quyền yêu cầu Tổng Công ty mua lại cổ phần của mình. 

Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ 

phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Tổng Công ty mua lại. Yêu cầu phải 

được gửi đến Tổng Công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông 

thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. 

4. Tổng Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 3 

Điều này với giá thị trường trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức 

thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Tổng Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức 

thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối 

cùng. 
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5. Tổng Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy 

định tại Điều này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, Tổng 

Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 

Điều 11. Áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại trong việc tham dự và phát biểu 

ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông 

1. GELEX có thể áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho 

các cổ đông tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

2. Tùy nhu cầu và tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền tổ chức triển khai việc 

áp dụng công nghệ thông tin hiện đại (như hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác…) để cổ đông có thể tham dự, phát biểu và biểu quyết tại mỗi 

kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại như vậy 

phải được thông báo tới các cổ đông trước kỳ họp bằng cách đăng tải thông báo và 

hướng dẫn áp dụng trên trang thông tin điện tử của GELEX.  

Điều 12. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể 

lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đổng cổ đông;  

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 

đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương 

thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 
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h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. 

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội 

dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.  

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết 

thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính 

trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

Điều 13. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự 

họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông 

qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế 

bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. 

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ 

ngày ghi trên Nghị quyết theo quy định của pháp luật liên quan.  

Điều 14.  Thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản  

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua mọi quyết định thuộc thẩm quyền bằng 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trừ vấn đề sau đây: 

- Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty. 

2. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

a. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của GELEX và phù hợp với 

quy định tại Khoản 1 Điều này. 

b. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo 
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gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu 

quyết và phải gửi ít nhất 10 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu 

và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định 

tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. 

c. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

 Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

 Mục đích lấy ý kiến; 

 Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; 

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ 

đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, 

Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 

đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số 

phiếu biểu quyết của cổ đông; 

 Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

 Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề lấy ý kiến; 

 Thời hạn phải gửi về GELEX phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

 Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của 

GELEX. 

d. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người 

đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và được đóng dấu của tổ chức đó hoặc 

chữ ký của cá nhân được ủy quyền. 

e. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về GELEX theo các hình thức sau: 

 Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về GELEX phải được đựng trong phong bì dán kín và 

không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

 Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về GELEX qua fax hoặc thư điện tử 

phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 



11 

 

f. Các phiếu lấy ý kiến GELEX nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu 

lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm 

kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến 

không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

g. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 

kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản 

kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

 Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

 Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

 Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 

phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu 

quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

 Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

 Các vấn đề đã được thông qua; 

 Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của 

GELEX, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 

       Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; 

liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua 

do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.        

h. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, 

kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng 

việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của GELEX trong vòng hai mươi tư (24) 

giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

i. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua 

và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của GELEX. 
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j. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được 

số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và 

có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15. Các vấn đề khác 

Các vấn đề, nội dung khác liên quan đến việc triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng 

cổ đông: thực hiện theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật có liên quan.  

CHƯƠNG III 

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 16. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 

1. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý 

doanh nghiệp. 

2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp. 

3. Trường hợp là thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, 

phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

4. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 17.  Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 

một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% 

đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 

tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 

từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% 
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được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) 

ứng viên. 

2. Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thoả mãn tiêu 

chuẩn thành viên HĐQT. 

3. Gửi hồ sơ ứng cử, đề cử 

Hồ sơ ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị và việc gửi hồ sơ ứng cử, đề cử: 

thực hiện theo thông báo của GELEX trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm họp và ra quyết định đề 

cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều 

kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này. Việc 

Hội đồng quản trị đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội 

đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 18. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, 

theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở 

hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông đó có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.  

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ 

cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 

thành viên quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên 

đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ 

tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau. 

Điều 19. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
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1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ; 

- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Có đơn từ chức; 

- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông. 

Điều 20.  Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trong trường hợp Tổng Công ty tổ chức họp/lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ 

đông về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị thì trong 

thông báo mời họp/tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản gửi cho cổ đông phải nêu rõ nội 

dung này đồng thời kèm theo các tài liệu hướng dẫn về cách thức gửi hồ sơ đề cử, 

ứng cử; quy định về thể lệ bầu cử để các cổ đông nắm được thông tin và thuận tiện 

thực hiện.   

2. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố 

thông tin theo quy định pháp luật liên quan.  

Điều 21. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên 

Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội 

đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của GELEX để cổ đông có thể tìm hiểu về 

các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết 

bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được 

công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn 

trọng và vì lợi ích cao nhất của GELEX nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản 
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trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao 

gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ. 

Điều 22. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp thường kỳ: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương 

trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày 

họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi 

quý phải họp một lần. 

2. Các cuộc họp bất thường: 

Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý 

do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình 

bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a) Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác  

b) Ít nhất hai thành viên điều hành Hội đồng quản trị; 

c) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

d) Ban kiểm soát; 

e) Các trường hợp khác (nếu có). 

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 2 Điều này phải được triệu tập trong 

thời hạn tối đa (07) bảy ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch 

Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu 

trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng công ty; những người đề nghị tổ 
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chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 2 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội 

đồng quản trị. 

4. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Tổng Công 

ty. 

5. Địa điểm họp: 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Tổng 

Công ty hoặc những địa chỉ khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 

được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

6. Thông báo và chương trình họp: 

Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng 

quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Trong 

trường hợp đột xuất thì thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các 

thành viên Hội đồng quản trị ít nhất một ngày. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ 

chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy 

bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản 

trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa 

điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về 

những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của 

thành viên. 

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 

nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị 

và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Tổng Công ty.   

7. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên 

trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không 

đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 
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ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, 

nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.  

8. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến 

giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở 

những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc 

họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.  

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 

hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. 

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại 

cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có 

đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến hành 

một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng 

định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự 

cuộc họp này. 

9. Đối với trường hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị từ xa bằng email, bằng 

văn bản: ý kiến phản hồi bằng email hay văn bản (nếu trả lời bằng văn bản thì phải có 

chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị) phải được gửi cho bộ phận thư ký Hội 

đồng quản trị chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu hoặc theo thời hạn 

yêu cầu trả lời nêu tại văn bản/email lấy ý kiến. Ý kiến trả lời bằng văn bản/email của 

các thành viên Hội đồng quản trị phải được tổng hợp thành biên bản kiểm phiếu, theo 

đó ghi rõ nội dung cần các thành viên cho ý kiến, các ý kiến trả lời gồm “đồng ý/phản 

đối/không có ý kiến”. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị. 
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Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng email/văn bản được thông qua trên cơ sở ý 

kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị 

quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

10. Hình thức biểu quyết 

Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 

trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị 

chấp thuận; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi 

phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong 

phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một 

(01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của 

tất cả người dự họp. 

11. Biểu quyết 

a.   Trừ quy định tại điểm b khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người 

được ủy quyền theo quy định tại Điều lệ trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc 

họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b.  Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và 

lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của GELEX. Thành viên Hội 

đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức 

cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền 

biểu quyết; 

c.  Theo quy định tại điểm d khoản này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan 

đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó 
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không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối 

cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị 

liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

d.  Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a 

và Điểm b Khoản 5 Điều 41 Điều lệ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng 

đó; 

e.  Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 

không được biểu quyết. 

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp 

đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với GELEX và biết bản 

thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp 

đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường 

hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích 

vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với GELEX, thành viên Hội đồng quản trị 

này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 

được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong 

giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành 

viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối 

ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết 

định. 

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các 

thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành 

trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười 

(10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và 

có thể lập bằng tiếng Anh và phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
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b. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

c. Thời gian, địa điểm họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự 

họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc 

họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; 

h. Các vấn đề đã được thông qua; 

15. Biên bản họp Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau: 

a) Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi 

biên bản họp; hoặc  

b) Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành 

viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc  

c) Biên bản họp có chữ ký của Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản. 

16. Căn cứ vào Biên bản họp, Hội đồng quản trị ra Nghị quyết/Quyết định/Thông báo về 

các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết/Quyết 

định/Thông báo được gửi tới các đối tượng có liên quan để triển khai thực hiện. 

Trường hợp Nghị quyết/Quyết định thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định 

thì GELEX có trách nhiệm công bố thông tin.  

Điều 23. Thường trực HĐQT 

1. Thường trực Hội đồng quản trị là cơ quan thường trực của Hội đồng quản trị, bao 

gồm một hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị cử ra để 

thay mặt Hội đồng quản trị giải quyết, quyết định một số vấn đề thuộc chức năng, 
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nhiệm vụ của Hội đồng quản trị giữa hai kỳ họp và/hoặc xử lý các công việc, giao 

dịch theo phân quyền chi tiết của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. Hội đồng quản trị 

chỉ định một trong số các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị làm Người điều 

hành Thường trực Hội đồng quản trị. 

2. Thường trực Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, chịu trách nhiệm cá 

nhân. Thường trực Hội đồng quản trị quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của 

mình theo nguyên tắc: 

a. Các quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị thông qua theo các phương thức 

sau: 

- Các thành viên bàn bạc dân chủ tại cuộc họp trực tiếp; hoặc 

- Được tổ chức lấy ý kiến từ xa bằng văn bản (gửi thư/văn bản lấy ý kiến qua đường 

bưu điện hoặc chuyển trực tiếp, hoặc thông qua hệ thống thư điện tử (email) của 

Tổng công ty); hoặc 

- Được tổ chức họp qua điện thoại có ghi âm; hoặc 

- Các hình thức họp khác phù hợp với quy định pháp luật; hoặc  

- Tổng hợp một số phương thức trên. 

Nguyên tắc tổ chức họp trực tiếp, họp qua hội nghị trực tuyến hoặc lấy ý kiến từ xa 

bằng văn bản của Thường trực HĐQT được áp dụng tương tự như đối với trường hợp 

họp HĐQT theo quy định tại Điều 22 Quy chế này.  

b. Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết. Thường trực Hội đồng quản trị quyết định 

theo đa số, trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì bên có phiếu biểu quyết 

nhất trí, tán thành của Người điều hành Thường trực Hội đồng quản trị/ thành viên 

được Người điều hành Thường trực Hội đồng quản trị ủy nhiệm chủ tọa phiên họp là 

quyết định được thông qua. 

c. Quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị được thông qua dưới hình thức lấy ý 

kiến từ xa bằng văn bản/email/hội nghị trực tuyến có giá trị hiệu lực như đối với 

quyết định được thông qua trực tiếp tại cuộc họp Thường trực Hội đồng quản trị, với 
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điều kiện các cuộc họp hoặc lấy ý kiến đó được tiến hành theo quy định tại các Quy 

chế này và Điều lệ Tổng Công ty.  

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Hội đồng quản trị: 

a. Thường trực Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị thường xuyên nắm 

tình hình hoạt động của Tổng công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền được 

giao/phân cấp/ủy quyền trong hoạt động quản trị điều hành của Tổng công ty giữa hai 

kỳ họp của Hội đồng quản trị; 

b. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thường trực Hội đồng quản trị được 

quyền ra quyết định và sau đó báo cáo lại Hội đồng quản trị tình hình, kết quả thực 

hiện các nghị quyết/quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị tại các cuộc họp 

định kỳ của Hội đồng quản trị; 

c. Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị được phân công phụ trách từng lĩnh vực 

công tác có trách nhiệm thu thập thông tin từ các đơn vị chuyên môn để báo cáo hoặc 

cùng đơn vị chuyên môn báo cáo tại cuộc họp để Thường trực Hội đồng quản trị/Hội 

đồng quản trị ra quyết định; 

d. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hội đồng quản trị quy định từng thời kỳ. 

CHƯƠNG IV  

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM  

KIỂM SOÁT VIÊN 

Điều 24. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên 

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty; 

2. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các 

báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

Điều 25. Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên 

1. Đề cử Kiểm soát viên 
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Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 

viên Ban kiểm soát. 

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử một (01) ứng viên; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai 

(02) ứng viên;  

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) 

ứng viên; 

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn 

(04) ứng viên; 

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng 

viên. 

2. Ứng cử Kiểm soát viên 

Người ứng cử Kiểm soát viên phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thoả mãn tiêu chuẩn Kiểm 

soát viên. 

3. Gửi hồ sơ ứng cử, đề cử 

Hồ sơ ứng cử, đề cử Kiểm soát viên và việc gửi hồ sơ ứng cử, đề cử: thực hiện theo 

thông báo của GELEX trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Trường hợp số lượng ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm họp và ra quyết định đề cử bổ 

sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện 

của Kiểm soát viên như quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này. Việc Ban 

kiểm soát đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 

đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Cách thức bầu Kiểm soát viên 
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Bầu Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ 

đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số 

thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông đó có quyền dồn hết hoặc một 

phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.  

Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 

thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 

quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số 

phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu 

lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau. 

Điều 27. Cách thức giới thiệu ứng viên Kiểm soát viên 

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên 

được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên 

trang thông tin điện tử của GELEX để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này 

trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Kiểm soát viên phải có cam kết bằng văn bản về tính 

trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam 

kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao 

nhất của GELEX nếu được bầu làm Kiểm soát viên. Thông tin liên quan đến ứng viên 

Kiểm soát viên được công bố tối thiểu bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ. 

Điều 28. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

1. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại 

Điều lệ; 
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- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp 

bất khả kháng; 

- Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.  

2. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

- Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát 

theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ; 

- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.  

Điều 29. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

1. Trong trường hợp Tổng Công ty tổ chức họp/lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ 

đông về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu Kiểm soát viên thì trong thông báo mời 

họp/tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản gửi cổ đông phải nêu rõ nội dung này đồng thời 

kèm theo các tài liệu hướng dẫn về cách thức gửi hồ sơ đề cử, ứng cử; quy định về 

thể lệ bầu cử để các cổ đông nắm được thông tin và thuận tiện thực hiện.   

2. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu Kiểm soát viên phải được công bố thông tin theo 

quy định pháp luật liên quan.  

CHƯƠNG V 

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 30. Thành lập và hoạt động của tiểu ban Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát 

triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ và các lĩnh vực khác phù hợp với yêu 

cầu của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. 
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2. Việc thành lập các tiểu ban Hội đồng quản trị phải được sự chấp thuận của Đại hội 

đồng cổ đông.  

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh quy định tại 

Chương này để sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung cụ thể về cơ cấu của tiểu ban; 

tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban; trách nhiệm của tiểu ban và từng 

thành viên sau khi Đại hội đồng cổ đông đã chính thức chấp thuận việc thành lập tiểu 

ban đó. 

 

CHƯƠNG VI 

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM  

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

Điều 31. Các tiêu chuẩn của Người điều hành doanh nghiệp 

1. Tiêu chuẩn của Tổng Giám đốc 

Tổng giám đốc Tổng Công ty phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không 

thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 

của Luật Doanh nghiệp. 

2. Tiêu chuẩn của những người điều hành khác 

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực; 

b) Có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; 

c) Có khả năng đảm đương nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo, mẫn cán trong 

công việc; 

d) Có sức khỏe, có kiến thức về quản lý; 

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của 

Tổng Công ty từng thời kỳ.  

 

Điều 32. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm Người điều hành doanh 

nghiệp 

1. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm Tổng Giám đốc 



27 

 

a) Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người 

khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi 

ích khác. 

b) Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. 

Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động 

c) Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng 

quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới 

thay thế. 

2. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm những người điều hành khác 

a) Tổng Công ty được tuyển dụng những người điều hành khác khi cần thiết, với số 

lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty tuỳ từng thời 

điểm. Những người điều hành này phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và 

tổ chức của Tổng Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 

b) Những người điều hành khác bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

- Vi phạm nội quy, quy chế Tổng công ty; 

- Tư lợi cá nhân; 

- Có đơn xin từ chức; 

- Các trường hợp khác theo yêu cầu công việc. 

c) Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm những người điều hành này tuân theo quy định 

về phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành Tổng Công ty 

từng thời kỳ. 

 

Điều 33. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp 

Quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp phải được 

gửi cho các cá nhân, bộ phận có liên quan tại GELEX và công bố thông tin theo quy 

định pháp luật liên quan. 
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CHƯƠNG VII 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  

BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 34. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám 

đốc trong vấn đề triệu tập họp, thông báo kết quả họp/nghị quyết, xin ý kiến 

1. Hội đồng quản trị mời Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát tham 

dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tùy từng nội dung có thể mời thêm 

Tổng Giám đốc tham dự. Các khách mời này có thể tham gia thảo luận trong cuộc 

họp nhưng không có quyền tham gia biểu quyết. Trình tự thủ tục triệu tập họp Hội 

đồng quản trị, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại 

Điều 22 Quy chế này. Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị được gửi tới các 

thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc để nắm thông tin và 

triển khai thực hiện. 

Khi có yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc 

như quy định tại Điều lệ và Quy chế này, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

họp Hội đồng quản trị. 

2. Khi có yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị hoặc khi có yêu cầu của Tổng Giám 

đốc theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Trưởng Ban 

kiểm soát phải triệu tập họp Ban kiểm soát. Trình tự thủ tục triệu tập họp Ban kiểm 

soát, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại quy chế tổ 

chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Nghị quyết/Quyết định Ban kiểm soát được 

gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc để nắm 

thông tin và triển khai thực hiện. 

3. Khi có yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng Giám đốc phải triệu tập họp Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành. Trình tự thủ 

tục triệu tập họp Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành, thông báo mời họp, ghi biên 

bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều 
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hành. Quyết định của Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành được gửi tới các thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để báo cáo. 

4. Tùy nhu cầu và thực tiễn trong hoạt động quản trị điều hành, Hội đồng quản trị được 

quyền ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền phán quyết trong quản trị điều 

hành để phân cấp/ủy quyền cho Thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám 

đốc thực hiện một số quyền hạn của Hội đồng quản trị. Do đó, đối với những vấn đề 

vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc lập Tờ trình xin ý kiến phê 

duyệt của Hội đồng quản trị hoặc cấp được Hội đồng quản trị phân cấp/ủy quyền. 

5. Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị xác định các chủ 

trương, chính sách, định hướng, quy định …. làm cơ sở để Tổng Giám đốc điều hành 

các hoạt động kinh doanh; đồng thời phê duyệt các kế hoạch, phương án hoạt động 

kinh doanh, các báo cáo, đề xuất do Tổng Giám đốc đệ trình thuộc thẩm quyền xem 

xét, quyết định của Hội đồng quản trị. 

6. Tổng Giám đốc có trách nhiệm điều hành các công việc theo quy định tại Điều lệ, 

Nghị quyết, ủy quyền/phân công/chỉ đạo của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy 

định của pháp luật. Trường hợp Tổng Giám đốc không thống nhất với Nghị 

quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyền trao đổi, bảo lưu ý 

kiến nhưng vẫn phải chấp hành/thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị. 

Điều 35. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội 

đồng quản trị  

1. Tổng Giám đốc có quyền đề nghị HĐQT triệu tập họp khi phát sinh các công việc 

hoặc thông tin đột xuất có thể ảnh hưởng lớn tới hoạt động của GELEX hoặc quyền 

lợi của GELEX, bao gồm nhưng không giới hạn: Tài khoản của GELEX tại ngân 

hàng bị phong toả hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, ngoại trừ 

trường hợp phong tỏa theo yêu cầu của chính GELEX; GELEX có các hoạt động trái 

qui định của pháp luật; GELEX bị đình chỉ kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt 

động; Có quyết định khởi tố đối với thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 
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trưởng/Giám đốc tài chính hoặc các chức danh tương đương khác của GELEX; Có 

bản án, quyết định của Toà án liên quan đến hoạt động của GELEX; Có kết luận của 

cơ quan thuế về việc GELEX vi phạm trọng yếu về pháp luật về thuế; GELEX có các 

tổn thất/tranh chấp tổn thất lớn về tài sản; phát hiện GELEX đi chệch mục tiêu, định 

hướng của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị. 

2. Ban Kiểm soát có quyền đề nghị HĐQT, Tổng Giám đốc triệu tập họp khi xảy ra các 

sự kiện quy định tại Khoản 6, 7, 8 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.  

Điều 36. Báo cáo, kiểm điểm của Tổng Giám đốc  

1. Theo định kỳ 06 tháng, hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao 

cũng như việc thực hiện các nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối 

với Tổng Giám đốc.  

2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm 

vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo cho các đối tượng này kết quả thực hiện 

các chỉ đạo, nội dung nghị quyết của Chủ tịch HĐQT, Thường trực HĐQT, HĐQT 

hoặc khi được yêu cầu. 

3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ban 

Kiểm soát. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trưởng Ban 

Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát được tiếp cận thông tin, báo cáo trong 

khoảng thời gian phù hợp. 

4. Cách thức báo cáo, thông báo của Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát:  

- Báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

- Báo cáo bằng văn bản. Trường hợp báo cáo bằng văn bản, thời hạn báo cáo, thời 

hạn yêu cầu trả lời nêu tại văn bản của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

Điều 37. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 

HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể 

của các thành viên 
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1. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc sẽ thường xuyên 

trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, 

tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng 

Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung. 

2. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng 

Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email đã đăng ký với 

Tổng Công ty) cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát hoặc TGĐ hoặc cả ba 

người để được giải quyết hiệu quả. 

3. Khi phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của 

Tổng Công ty, Tổng Giám đốc phải thông báo ngay cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng 

Ban Kiểm soát biết về rủi ro này. 

CHƯƠNG VIII 

ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, 

THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 38. Cơ chế đánh giá hoạt động đối với thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng 

Giám đốc và người điều hành khác 

1. Hàng năm, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trình báo cáo hoạt động tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

2. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, kế hoạch được giao, hàng năm, thành viên 

Ban Kiểm soát, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải lập 

báo cáo kết quả hoạt động trong năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá và 

phê duyệt. 

3.  Quá trình đánh giá phải khách quan, trung thực và dựa trên các tiêu chí cần thiết và 

phù hợp với nhiệm vụ của từng thành viên.  

Điều 39. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, 

Tổng Giám đốc và người điều hành khác  

1. Việc đánh giá sẽ được thực hiện theo quy định sau:  
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Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Tổng Công ty sẽ tổ chức đánh giá hoạt động của 

thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác theo 

phương thức sau:  

- Tự nhận xét đánh giá. 

- Cách thức khác do HĐQT/ Ban Kiểm soát/Tổng Giám đốc lựa chọn vào từng thời 

điểm.  

2. HĐQT sẽ tổ chức họp để đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám 

đốc và các cá nhân/đơn vị trực thuộc HĐQT.  

3. Ban Kiểm soát sẽ tổ chức họp để đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát.  

4. Tổng Giám đốc sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của những người điều hành khác, phù 

hợp với quy định nội bộ của Tổng Công ty từng thời kỳ. 

Điều 40. Khen thưởng 

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có 

thành tích trong việc quản trị, điều hành GELEX và các nhiệm vụ khác được giao sẽ 

được xem xét, khen thưởng theo quy định của pháp luật và GELEX.  

1. Đối với HĐQT, Ban Kiểm soát: ngân sách khen thưởng thực hiện theo Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty. HĐQT/Ban Kiểm soát thực hiện phân bổ nguồn 

khen thưởng theo kết quả đánh giá như quy định tại Điều 39 Quy chế này. 

2. Đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác: 

Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ 

tục khen thưởng sẽ được thực hiện theo các quy định nội bộ của GELEX tại từng thời 

điểm. Nguồn khen thưởng: được trích từ Quỹ khen thưởng Tổng Công ty hay nguồn 

hợp pháp khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị hoặc quy 

định của pháp luật. 

Điều 41. Xử lý vi phạm và kỷ luật 

1. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm quy định của pháp luật, Điều 
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lệ GELEX và các quy định khác có liên quan của GELEX, thì tùy theo tính chất, mức 

độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và/hoặc của 

GELEX.  

2. HĐQT có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm. 

Tổng Giám đốc có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do Tổng 

Giám đốc bổ nhiệm.  

3. Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự, thủ 

tục xử lý vi phạm kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và quy định của 

GELEX từng thời kỳ.  

CHƯƠNG IX 

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM  

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 42. Tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách 

quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký 

công ty. 

2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được 

đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo 

cáo tài chính của GELEX. 

3. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi đa số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm 

Người phụ trách quản trị công ty mới thay thế. 

Điều 43. Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

Quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty phải được 

gửi cho các cá nhân, bộ phận có liên quan tại GELEX và công bố thông tin theo quy 

định pháp luật liên quan. 
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CHƯƠNG X 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 44.  Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

1. HĐQT chịu trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế này khi thấy cần thiết cho 

phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, phù hợp với các quy định hiện 

hành của pháp luật. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản 

trị nội bộ của Tổng Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trong trường 

hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế 

này hoặc có những quy định tại Quy chế này trái với những quy định pháp luật hiện 

hành liên quan thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và 

điều chỉnh hoạt động quản trị nội bộ của Tổng Công ty. 

Điều 45.  Hiệu lực 

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông ngày …/…/2018.  

2. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các nội dung quy định tại Điều lệ 

Công ty và Quy chế này, thì các quy định tại Điều lệ Công ty sẽ được ưu tiên áp dụng. 

3. Trên cơ sở Quy chế này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban 

hành các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của 

công ty để triển khai thực hiện.  

4. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện Quy chế này. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  

THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 

—————— 
Số:         /GELEX/NQ- ĐHĐCĐ 

 

DỰ THẢO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

———————————— 
       

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 

 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần  Thiết bị điện Việt 

Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2010 và 

được sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 17/07/2017; 

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công 

ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 27 tháng 4 năm 2018. 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo: 

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Phương hướng hoạt động SXKD năm 2018; 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018; 

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. 

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2017 đã 

được kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo Tài chính hợp 

nhất năm 2017 đã được kiểm toán). 

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng công ty cổ 

phần Thiết bị điện Việt Nam như sau: 
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          Đơn vị tính : VNĐ 

STT Chỉ tiêu Số tiền (VND)

I Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối 442.811.181.498

Trong đó:

1 Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm trước 757.814.285

2 Lợi nhuận sau thuế năm 2017 317.487.895.213

Trong đó:

 - Lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo báo cáo riêng 369.308.348.713

 - 
Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2016 Công ty con chuyển về 

trong năm 2017, đã dùng phân phối lợi nhuận năm 2016 -51.820.453.500

3
Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2017 Công ty con đã điều chuyển 

về 124.565.472.000

II Lợi nhuận đề nghị phân phối tối đa 403.662.275.240

Trong đó:

1 Chi trả cổ tức bằng tiền (10%), tối đa 338.800.000.000

2 Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH, tối đa 55.262.275.240

2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST riêng năm 2017) 3.100.000.000

3
Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành (0,5% LNST hợp nhất năm 

2017) 6.500.000.000

III Lợi nhuận để lại 39.148.906.258

 

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các Chỉ tiêu kế hoạch năm 

2018 như sau:  

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2018

1 Về sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu hợp nhất Tỷ đồng 15.000

- Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất " 1.820

- Chi trả cổ tức %/năm 30

2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

- Thù lao HĐQT và BKS Tỷ đồng 1,4

3 Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành

Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế 

hợp nhất vượt so với kế hoạch 

%/phần lợi nhuận 

vượt so với kế 

hoạch

20

 

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán 

độc lập cho năm tài chính 2018. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 
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lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính cho năm 2018: 

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC 

 Địa chỉ:  Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội  

2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà  Nội 

3. Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG, Văn phòng Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72, Lô E6, đường Phạm Hùng, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu 

để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với một số nội dung chính như sau: 

Số lượng cổ phần dự kiến phát 

hành: 

Tối đa 67.760.000 cổ phần (Việc phát hành cổ 

phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 

hữu sẽ thực hiện sau khi Tổng Công ty phát hành 

cổ phần để thực hiện chứng quyền được phát hành 

kèm theo Trái phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 

41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016 

của HĐQT Tổng Công ty. Số lượng cổ phần phát 

hành thực tế để thực hiện chứng quyền sẽ do 

HĐQT Tổng Công ty quyết định. Số lượng cổ 

phiếu phát hành thực tế để tăng vốn cổ phần từ 

nguồn vốn chủ sở hữu sẽ căn cứ vào tổng số lượng 

cổ phần đang lưu hành thực tế của Tổng Công ty 

sau khi hoàn tất việc thực hiện chứng quyền nói 

trên) 

Giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 677.600.000.000 đồng  

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông 

tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ 

đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để 

tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu do Trung tâm 

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo 

quy định 

Phương thức phát hành: Phương thức thực hiện quyền 

Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (Cổ đông sở hữu 05 cổ phần được nhận 01 cổ 

phần mới) 
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Nguyên tắc làm tròn và xử lý 

phần cổ phần lẻ phát sinh khi làm 

tròn: 

Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ làm tròn 

xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (nếu có) 

phát sinh khi làm tròn được Đại hội đồng cổ đông 

ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các 

đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù 

hợp với giá bán là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ 

phần. Số tiền thu được từ bán cổ phần lẻ sẽ được 

trả cho cổ đông sở hữu cổ phần có phần lẻ thập 

phân. 

Nguồn vốn hợp pháp để phát 

hành: 

Căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán 

năm 2017, nguồn vốn để phát hành từ các nguồn 

sau đây: 

- Thặng dư vốn cổ phần 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

Số tiền cụ thể trích từ các nguồn được Đại hội 

đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty 

quyết định phù hợp với các quy định của pháp 

luật. 

Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi Tổng Công ty phát hành cổ phần để thực 

hiện chứng quyền (Dự kiến trước quý IV năm 

2018) 

Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, 

đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở 

giao dịch chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ 

phần phát hành thêm: 

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, 

đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng 

cổ phần phát hành thêm theo Phương án nêu trên 

ngay sau khi hoàn tất  đợt phát hành 

Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (bao gồm số 

cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu và số cổ 

phần lẻ phát sinh khi làm tròn phân phối cho các 

đối tượng khác) đều không bị hạn chế chuyển 

nhượng. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết 

theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để 

thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm 

nhưng không giới hạn các nội dung sau: 
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1. Quyết định phân phối cổ phần lẻ (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị) cho các đối 

tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 (mười 

nghìn) đồng/cổ phần; 

2. Lực chọn thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền thích hợp sau khi UBCKNN 

thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ 

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty; 

3. Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại 

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phần phát 

hành thêm theo Phương án đã nêu ở trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành; 

4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo 

quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 

gần nhất; 

5. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và 

đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành, công bố thông tin theo quy định của pháp 

luật; 

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp 

thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án phát hành 

cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên, phù hợp với nhu 

cầu thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, 

đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ 

tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của 

pháp luật. 

 Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án Tái cấu trúc Tổng 

công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với một số nội dung chính như sau: 

- Tăng phần vốn góp chủ sở hữu của GELEX tại công ty con 100% sở hữu là 

Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX bằng việc chuyển toàn bộ phần vốn góp 

của GELEX tại các công ty con bao gồm Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện 

Việt Nam (“CAV”), Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (“THI”); và Công ty Cổ 

phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (“HEM”) sang cho Công ty TNHH Thiết bị điện 

GELEX với giá trị bằng giá trị sổ sách đang ghi nhận tại thời điểm 31/12/2017 

trên Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2017 của GELEX.   

- Chi tiết khoản góp vốn như sau: 

STT Tên công ty con Số lượng cổ 

phần GELEX 

đang sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu  

Giá trị sổ sách 

VND 

1.  Công ty Cổ phần Dây cáp điện 

Việt Nam (“CAV”) 

45.943.648 79,76% 1.060.409.404.391 
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2 Công ty Cổ phần Thiết bị Điện 

(“THI”) 

34.546.969 70,79% 576.262.038.822 

3 Công ty Cổ phần Chế tạo điện 

cơ Hà Nội (“HEM”) 

24.242.245 65,88% 214.009.733.181 

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, 

phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết để chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ 

phần CAV, THI, và HEM từ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam  

sang cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX theo đúng các quy định của 

pháp luật. 

Điều 8. Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công 

ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và công ty con, công ty liên kết trong giai đoạn từ 

ngày 01/01/2018 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019 gồm: các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu có giá trị từ 35% 

trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất và các hợp 

đồng/giao dịch cho vay, điều chuyển vốn. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển 

khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện 

Việt Nam và các công ty con, công ty liên kết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp 

luật, quy định nội bộ của Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam, báo cáo kết quả 

thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 

 Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn 

Thị Thanh Yến. 

Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-

2020). Thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung là: 

Họ và tên Số CMND/CCCD/Hộ chiếu 

  

 Điều 10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Tổ 

chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Đại hội đồng cổ 

đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo 

quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

(nếu có theo quy định pháp luật hiện hành) và công bố thông tin theo quy định của pháp 

luật. 

 Điều 11. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ban hành Quy chế nội 

bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Đại hội đồng 

cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện triển khai xây dựng các 
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quy chế nội bộ của Tổng Công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của Tổng 

Công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 12; 

- Các cổ đông; 

- HĐQT, BKS; 

- UB Chứng khoán NN; 

     - VSD, SGDCK; 

 - Lưu VP TCTY. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 

 




