
TONG CONG TY CAP NUOC SAT GON CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRACH NHJM HOIJ HAN MQT THANH VIEN Doc 1p — T do — Hnh phüc 
CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LUN 

S: /TB-HDQT Quán 5, ngày)LO tháng nám 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU' CUA 
UY BAN CHNG KHOAN NHA NU'OC VA SGD CHtNG KHOAN TP.HCM 

KInh gti: - Uy ban Chu'ng khoán Nhà niroc 

- S& Giao dlch  Chü'ng khoán TP.HCM 

Cong ty: CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHq LN 

Ma ching khoán: CLW 

Dia chi tru sâ chInh: 97 Phtm Hüu Chi, Phixô'ng 12, Qun 5, TP.HCM 

Diên thoai: (84-2 8) 3955 2354 Fax: (84-2 8) 3955 0424 

Ngix?ii thirc hin cong b thông tin: Hu'nh Tun Anh (Giám dc Cong ty) 

Dja chi: 97 Phm Hi:tu ChI, Phung 12, Quan 5, TP.HCM 

Dien thoai: (84-28) 3955 2354 Fax: (84-28) 3955 0424 

Loai thông tin cong b& 24 gi ; 72 gRi; bAt thi.r?mg; theo yêu cu; 11jnh k' 

Ni dung thông tin cong b& 

1. T trInh 1y kin c dOng bang van bàn v vic thông qua Quy ch t chi.ltc Dai  hi 
dông cô dông trirc tuyên cüa Cong ty cô phân cap rnxâc Chç Lan. 
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TONG CONG TY CAP NTJOC SAl GON 
TRACH,NHIEM HU1J HAN MÔT THANH VIEN 
CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHq LN 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S:JG /TTr-HDQT Quan 5, ngày O-tháng nám 2020 

TO TRINH 
Lyj kiln c6 dông bang van bàn dl thông qua nghj quylt cüa Dixi hi dng Co dông 

ye Quy chê to chá'c Jiçii hi dOng cO ctOng try'c tuyên. 

• A• A A A A A Kinh gu1:  Dai hçu dong Co dong Cong ty Co phan cap nirc Chçr Lo'n 

Can cir Lust Doanh nghip s6 68/2014/QH13 ngày 26/11/20 14 cüa Quc hi rnrOc 
Cong hOa X hi Chü nghia Vit Nam; 

Can ci'r Diêu 1 to chirc và hot dng Cong ty cô phân cap nuâc Ch? Lan (si:ra dôi, bô 
sung lan 4) da duqc Di hi dông cO dông thtx6ng niên nàm 2018 thông qua ngày 
27/04/2018 (NQ so 04/NQ-DHDCD); 

Can cir Nghj quyt s 54/NQ-HDQT ngày 29/04/2020 cüa Hi dng quãn trj Cong ty 
cô phân cap nixâc Ch Lan ye vic lay kin cô dong dê thông qua Quy chê to chirc Di 
hi dong cO dông tr1rc tuyên. 

I. THÔNG TIN CONG TY 
Ten Cong ty: CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHO LON 
Dja chi trçt sâ: 97 Phtm Hüu ChI - PhuO'ng 12- Qun 5 - TP.HCM 
M s doanh nghip: 0304797806 
Dàng kj lan ddu: ngày 16 tháng 01 nám 2007 
Dáng Ig thay dôi lá'n thz 03, ngày 18 tháng 05 nám 2018 

Ncyi DKKD: S K hoach Du tu thành pM H ChI Minh 
Diên thoai: 08 6585 1088 Fax: (028) 39 550 424 
Email: cncholon@capnuochcolon.com.vn   
Website: www.capnuoccholon.com.vn   
Ma chng khoán: CLW (San giao djch: HOSE) 

II. MuC  DICH VA NO! DUNG LAY MEN 
Can cir cong van s 1916/IJBCK-GSDC ngày 20/03/2020 cUa Uy ban Chixng khoán 

Nba nixâc gui các cong ty dai  chüng V/ chirc Di hi dông cO dông (sau day gi tat là 
DHDCD) thir&ng niên näm 2020 (dInh kern): ".... Cong ty cO the la chQn cách thic to 
chic DHDCD tr€'c tuyên dl các Cl dOng tham dy và biu quyêt tgi DHDcD thông qua hQp 
try'c tuyên theo quy dinh.... Trw&ng hQp Diêu l hoçc Quy ché noi b ye quan tr/ Cong ty 
chua co quy dznh cu the ye viêc ap dung cac cOng nghê thông tin hiên dcii dê cô dông co the 
tham d và phát biêu j kiên tqi CUç5C hQp DHDCD, bao gOm hwóng dan cô dOng biêuquyêt 
thông qua hQp DHDCD trc tuyên, bó phiêu djên tz hoäc hInh thic diên tt'c khác, dê nghj 
HLJQT cong ty xay drng Quy chl tJ chá'c DHDCD trrc tuyên chi tiêt, hoc bO sung flQi 
dung nay vao Quy ché ho ye quán frj cOng ty dê xin j kiên DHDCD thông qua (Quy ché 
nay có the xin j kiên cô dOng bang van bàn theo thdm quyên) dé có cci sO' tO chz-'tc DHDCD 
try'c tuyên" 

Can cu Diu 1 t chuc và hoat dng Cong ty c phn cp nuó'c Cha Lan, tai diêu 26, 
khoãn 2, diem c Co quy djnh "CO dOng ducrc coi là tham dl! và biêu quyét tçii cuc hp 

T trinh Iy kri HSCD bang van ban v Quy ch t6 chüc DHDCD nun tuyn - 1 - 



DHDCD trong trwô'ng hop tham dy' và bieu quyê't thông qua h5i nghf try'c tuyê'n, bóphieu 
diên hoàc hInh thüv diên ti, khác", my nhiên Cong ty chira xây dtng Quy chê to chfrc 
DHDCD trtrc tuyên chi tiêt và each thfrc triên khai thirc hin. Do do, de có the to chirc 
DHDCD trrc tuyên thi Cong ty phãi xay dirng và trInh DHDCD thông qua Quy chê to chiirc 
DHDCD trirc tuyên. 

Can cr nhüng quy djnh trên, Ban diu hành Cong ty da xây dirng tiên d và ni 
dung triên khai vic lay kiên DHDCD d thông qua Quy ch t chi'rc DHDCD triic 
tuyên, nhärn có the chU dng trong cong tác t chic DHDCD theo hmnh thOc trirc tuyên khi 
can thiêt. 

Tir nhiing l do trên, HDQT kInh trInh Qu c dông xem xét thông qua "Quy ché 
to chfrc DHDCD trrc tuyên cüa Cong ty c phn cap nu*c Chq LO'n" gOm 04 Chuo'ng, 
16 Diêu. Khi Quy chê dixçc thông qua sê giüp cho HDQT và Ban diêu hành có the chU dng 
trong cong tác to chüc DHDCD theo hInh thirc trxc tuyên khi can thiêt. 

III. TH(fl HJN VA CACH TH15C GII 'V MEN 
1. Thôi hin và no'i tip nhn kin biu quyt cüa Co (lông: 

Dê darn bão quyên lcd cüa cac cO dOng cüng nhu thirc hin theo thing Diêu l COng 
ty, trân tr9ng kInh de nghj Qu cO dông xem xét cho kiên biêu quyt vào PHIEU LAY Y 
KIEN CO DONG ye dir thão Quy chê to chic DHDCD trirc tuyên cüa Cong ty cô phân cap 
rnxc Ch Lan và giri ye Cong ty trithc 16 giô' 00 phñt ngày 16/06/2020 theo da chi sau: 

Cong ty c phn cp nir(rc Chçr L&n 
Dja chi: 97 Phm Hilu ChI — Phix?yng 12— Qun 5 — Thành phO Ho ChI Minh 
Diênthoai: 08-6585.1088 

2. Cách thfrc biu quyt: 
- Qu c (lông vui lông (lin dy dü thông tin c (lOng, cho kiên bMu quyêt bang 

cách dánh du "x" hoac "/" vâo mOt  trong các ô "Tan thành", "Không tan thành" hoc 
"Không cO kien", k ten vào PHIEU LAY KIEN CO DONG và gi1i v Cong ty cO phân 
cap nuóc Chci Lan. 

- Trong tru?Yng hcp C (lông thirc hin quyn biu quyêt thông qua Nguài (luçYc Uy 
quyên cUa Co (lông thi phãi gi'ri kern theo van bàn üy quyên theo quy djnh cUa pháp lut 
hin hành üy quyên. 

Phiu 1y kin c6 (lông chi duçic xem là hçp 1 khi (lap rng tat cã các (lieu kin sau: 
• Chi dánh du "x" hoc "1" vao duy nht mt trong các 0 "Tan thành", "KhOng 

tan thành" hoc "KhOng CO kin" trong Phiêu lay kiên cO (lOng. Trong truOng 
hçip dánh nhrn hotc thay d6i thI khoanh trôn dâu "x" hoc "v" cüa ô (là chcn Va 
ch9n 1a  ô khác. 

• Phiu thy 'r kinc (lông phãi do Cong ty c phn cp rnrOc Chç Lan phát hành 
và phãi có con dâu cia COng ty cô phân cap nuóc Chçr Lan. 

• Phiu thy kin c (lông phãi glri v COng ty c phn cp nuâc Ch? Lan trixOc 16 
gia 00 phit ngày 16/06/2020 (tInh theo dâu buu din). 

• Phiêu lay kin c (lông phãi cO dy dü thông tin cô (lông (ten cO (lOng, nguô'i (li 
din pháp 1ut nêu cô (lông là t churc, sO DKSH, quOc tjch, (lja chi, so cO phân sa 
httu). 

• Phiu thy kin c (lông phãi CO chit k cUa c6 (lông là cá nhân ho.c ngucd dai 
din theo üy quyên, cô (lông là to chtrc phãi có (long dâu và chit k cüa nguäi dti 
din theo pháp 1ut. 

T trThh ly kin DFIDCD b&ng van ban v Quy ch t chüc DbJDCD trvc tuyn - 2 - 
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• Phiuly kiên cô dông phái duçic d trong phong bI dan kIn và gri ye Cong ty 
cô phân cap nixâc Chçr Lón. 

- Trong trumg hçp Qu c dông không g11i Phiu ly kiên ho.c Phiêu lay )r kiên gt'ri 
ye Cong ty qua th?yi han nêu trên thI duo'c coi là Phiêu không tham gia biêu quyêt. 

3. Thông qua Nghj quyêt 
Quy chê to che DHDCD trirc tuyên cüa Cong ty cô phân cap nirâc Chq Ln duc 

ban hành khi có t 1 cô phân biêu quy& tan thành cüa cô dong phU hp vi quy djnh tai 
Diêu l Cong ty. 

Tài lieu dInh kern theo to' trinh. 
1. Phiêu idy kiên cô dông ye Quy chê to chc DHDCD trcc tuyên cia COng ty CO 

phán cap nithc Chq Ló'n. 
2. Du' tháo Quy chê' to chic DHDCD trtc tuyé'n cia COng ty c phcn co nu'O'c ChQ 

L&n gôm 04 Chwo'ng, 16 Diêu. 
3. Dy' tháo Nghj quyêt Dcii h5i dOng cô dông ye viçc thông qua Quy chê tO chi'c 

DHDCD try'c tuyên cüa COng ty cO phân cap nu'ác C/icr Lan. 

Trân tr9ng kInh trInh. 

T trThh Iy kin DHDCE bang vAn bàn v Quy ch t chCrc DHDCD tivc tuyn - 3 - 



• 'TONG CONG TY CAP NUOC sAi GON CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRACH NHIM HOEJ HAN MÔT THANH VIEN Bc 1p — Tr do — Hnh phüc 
CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ LUN 

PHIEU LAY Y KIEN CO BONG 
V Quy ch t chfrc Bi hi dng cô dông trrc tuyên 

I. THÔNG TIN CONG TY 

Ten Cong ty: CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHO LON 

Dja chi trt s&: 97 Phm Hüu ChI — Phiing 12 — Qun 5 — TP.HCM 

NGi DKKD: Si K hoach Du tt.r thành ph H ChI Minh 

Mä s doanh nghip: 0304797806 

Dáng Ig ln du: ngày 16 tháng 01 näm 2007 

Dáng kj5 thay di ln th 03, ngày 18 tháng 05 nãm 2018 

Din thoai: (84-28) 08 6585 1088 Fax: (84-28) 3955 0424 

Email: 

- Website: 

cncholon@capnuochcolon.com.vn  

www.capnuoccholon.com.vn   

Ma chirng khoán: CLW (San giao djch: HOSE) 

II. THÔNG TIN CO BONG 

Ten cã nhân / T chirc:  

Quc tjch:  

NguO'i dai  din pháp lust  (trng hçip c dông là t chüc):  

- sé dàng k sâ hiu (s6 CMND/CCCD/Sé Passport/St giy cht'rng nhn DKKD): 

Dja chi:  

Din thoti:  

s6 lixçing c phAn sâ hüu (hoäc dai diên) có quyn biu quyt theo danh sach cë 
dông chôt ngày 19/05/2020 (ngày chôt danh sách cô dông dé thirc hin quyen): 

cô phân. 

III. NQI DUNG LAY 'i KIEN 
1. Thông qua Quy ch th chirc Dai hOi dng c dong trirc tuyn cüa Cong ty Co phân 

cap nuâc Chq Lan gôm 04 Chuang, 16 Diêu. 

Tan thành 

 

Không tan thành 

 

Khong Co kin 

   

Phiu lAy ' klAn cA dông bAng vAn bAn vA Quy chA to chrc Dgi hOi dAng CO dong trirc tuyOn -1- 
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•CACH THIC BIEU QUYET vA THaI HAN GIYI PHIEU BIEU QUYET 
1. C dông cho kin biu quyt bang each dánh du "x" hoc "1"  vao mt trong 

các ô "Tan thành", "Không tan thành" hoäc "Không có kin" trong Phiu lay kiên cô 
dông. 

2. Phiu 1y kin c dông güi v Cong ty c phAn cp nixâc Chçi Lan trithc 16 giô' 
00 phñt ngày 16/06/2020 (can cir theo du bi.ru din). 

Trong truang hçip Qu c dông không güi Phiu My kin hoc Phiu lay kin 
gui ye Cong ty qua thO'i hn neu trên thi thrçc coi là Phiêu không tham gia biêu quyêt. 

NGIfI BIJ DIIN THEO PHAP LULT 
GIAM BOC7' 

Huynh Tuân Anh 

PHAN CHfJ KY CUA CO BONG  
('Cd dông kj, ghi r6 hQ ten, dóng ddu nê'u cd dông là td chic) 

Ngày tháng nám 2020 

Phiu Iy kin c6 dong bang vAn bAn v Quy the t chCrc Di hi d6ng ce dông tivc tuyCn -2- 



._iO  G CONG TY CAP NTIOC sAi GON 
M HITXU HAN MOT  THANH VIEN 
0 PHAN CAP NIIOC CHQ LON 

/NQ-DHDCD 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

Tp.H ChIMinh, ngày thông nãm 2020 

NGH! QUYET 
Al HQI BONG CO BONG CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 

nil THAO 

BI HQI BONG CO BONG 
CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C CH LON 

Can cir Luât Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cüa Quôc hi nu'àc 
Cong hOa X hi ChU nghia Vit Narn; 

Can c1r Diu 1 t chirc và hot dng Cong ty c phn cAp nuâc Chc Lrn (süa 
dôi, bô sung lan 4) da duçic Dti hi dông cô dông thung niên näm 2018 thông qua ngày 
27/04/2018 (NQ sO 04/NQ-DHDCD); 

Can ci'r k& qua kirn phiu lAy kin c dong bang van bàn d thông qua Nghj 
quyêt cüa Dai  hi dOng c dOng ye Quy chê to chirc Di hi dông cô dOng trirc tuyên cüa 
Cong ty c phân cap nuO'c Ch Lan, 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thông qua d%r thão Quy ch t chirc Di hi dng c dông trirc tuyên cüa 
Cong ty cô phân cap nuâc Ch Lan, gOrn 4 Chuong, 16 Diêu. 

Chi tit Quy ch t chüc Di hi dng c dông trijc tuyn cüa Cong ty c phan cAp nuac 
Chy Lan: theo tài lieu dInh kern. 

Biu 2. Nghj quyt nay cO hiu 1irc thi hành k tü ngày k. Hi dông quán trj, Ban 
kiêm soát, Ban Giárn doe Cong ty chju trách nhim thi hành Nghj quyêt nay. 

TM. BI HO! BONG CO BONG 
CHU T!CH  HQI BONG QUAN TRI 

No'i nhân: 
-Nhu diêu 2; 
-Luu VT, VP.HDQT. 

Nguyn Van Dung 



CONGTY 
CO PHAN 

CAP NIJOC 

CH LP 

TONG CONG TY CAP NTJOC sAi GON CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
HIM H€XU HN MQT THANH VIEN Dc 1p — T do — Hnh phüc 

PHAN CAP NU'OC CHQ LON 

Dli' THAO 
HE TO CHC BiI HQI BONG cO BONG TRIC TUYEN 
CUA CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 

ành kern theo Quyé't d/nh s /QD-HDQT ngày tháng nárn 2020 

cia H(5i dng quán tr/ Cong ty c phn c4p nu'O'c C/icr Lan) 

Chiro'ng I 
QUY B!NH  CHUNG 

Biêu 1. Phim vi và dôi ttrçrng áp diing 

Quy ch nay quy djnh vic t chüc Dii hi dng c dông (thuèng niên hotc 
bat thuing) cüa Cong ty Co phân Cap nithc Chç Ln bang hInh thüc trirc tuyên, và 
vic biêu quyêt bang hInh thüc bô phiêu din tir cüa cô dông tti phiên hp Dai  hi 
dông cô dông trrc tuyên. Co dông và các chü the lien quan chju trách nhim thirc 
hin Quy chê nay khi ch9n thirc hin Di hi trirc tuyên. 

Biêu 2. Giãi thIch tir ngfi' 

Trong Quy ch nay, các tir ngü di.thi day duçic hiu nhu sau 

1. Các ttr vi& t.t sir d%ing trong Quy ch, gôm: 

- Cong ty: là Cong ty c phn cp nuâc Chq Lrn 

- DHDCD: là Dai  hi dng c dông 

- HDQT: là Hi dông quân trj Cong ty 

- Quy ch, Quych nay: là Quy ch th chi'rc Dti hi dông cô dông tri.rc tuyên cüa 
Cong ty cô phân cap nrn9c Chçi Lói 

- Diu 1: là Diu 1 t chCrc và hoat  dng cUa Cong ty C phn Cp nuc Chç 
Lcn. 

2. Các khái nirn sir diing trong Quy ch nay: 

a) C dông là ngthi s hu It nht mt c phn cüa Cong ty, có ten trong danh 
sách Co dông có quyên tham dr cuc h9p Dai  hi dOng cô dông hoc là ngi.thi 
duçic cô ctông üy quyên hcip l và dã ducc Cong ty cap Tài khoân truy cp dê dàng 
k tham dir Dai  hi trçrc tuyên, bO phiêu din tü. 

b) Bi hi trirc tuyn, là Bi hi dng c dông trirc tuyn, dugc hiu là vic t 
chüc cuc h9p Di hi dông cô dông thông qua vic sir dçing phucing tin din ttr 
dê truyên tài hInh ãnh, am thanh trên môi trithng internet, cho phép cô dông i 
nhiu dja dim khác nhau có the theo dOi diên biên cUa dti hi, thão lun và biêu 
quyêt các van dê cüa cuc hçp. 

c) Ba  diem to chirc Bai hi trrc tuyn bao gm dja dim chinh và các dja dirn 
khác. Trong d, dja diem chInh là ncii chü t9a tham dir và chü trI cuc h9p (co the 
là tai  trii sâ Cong ty, hoc dja diem duçic Cong ty ch9n), các dja diem khác là nai 



Quy ch to chUc Di hi dong cô dông trrc tuyn 

cô dông dang nhp vào H thng bang Tài khoân truy cp dã di.rçc Cong ty cung 
cap dé tham dir Dti hi trirc tuyên. 

d) Bö phiêu din tw là vic c dông thirc hin biu quyt thông qua H thng bô 
phiêu din tr theo quy djnh tai  Quy chê nay. 

e) Phtro'ng tin din tfr là phuong tin hott dng trên nn tang internet, dra trên 
cong ngh din, din t1r, k5 thut sO, tir tInh, truyên dan không day, quang h9c, 
din tir hoc Cong ngh tuong tsr. 

f) Tài khoãn truy cp gm Ma dãng nhp (ID) và Mt khâu xác thirc mt 1n 
(OTP) do Cong ty cap cho cO dông dê tham dr Dai  hi trirc tuyên. 

- Ma dãng nhp do Cong ty quy djnh và cung cp cho c dông trrnc khi din ra 
Dii hi trrc tuyên. 

- Mt khâu xác thrc 1 1n (OTP — One time password): là m.t khâu/mt ma si:r 
ding mOt  lan, chi có giá trj trong mt khoàng thôi gian nhât djnh và di.rçc nhàn tin 
vào so din thoi di dng/emai1 cüa cô dông dã cung cap theo Quy chê nay. OTP 
duqc si:r diing dé cô dông xác nhn thông tin và dông thirc hin các thao tác trén 
H thông khi tham dir Dai  hi trirc tuyên, bO phiêu din tir ho.c các tác vit khác 
can xác thirc tr cô dông. 

g) H thng, bao gm chuong trInh (phn mrn, i'rng diing), tng hçip tt cà các 
yêu to nhu c si h tang k9 thut, phisang tin dê to chirc, vn hành Dai  hi trirc 
tuyên, bO phiêu din tir. Vic vn hành H thông có the do mt don vj cung cap 
djch vii tr?c tiêp, hoc h trçl Cong ty thirc hin. 

h) Tho'i dim mo H thng, là thñ dim bt du cho phép c dông dir h9p có the 
truy cap, däng nhp vào H thông dê d9c tài 1iu, dang k tu cách tham dir Dai  hi 
trirc tuyên. H thông së dóng truy cap, dAng nhtp theo quyêt djnh cüa Chü toa Dai 
hi trirc tuyên, ho.c cüa dai  din Doàn chü tjch. 

i) Phiên dãng nhp, là thai gian tInh tir thai diem cô dông dang nhp thành cong 
vào H thông cho den khi: 

- C dông tir dang xut ra khOi H thng, hoc 

- C dông thay di thit bj truy cp vào H thng, hoc 

- Bj ng.t k& ni vi li k thut nhung con trong thi gian th chirc dai  hi, hotc 

- Thii gian t chüc Dai hOi trirc tuyn kt th1tc. 

Chirong II 

VIEC TO CH1C BA! HQI TRVC TUYEN, 
QUYEN VA TRACH NHIM CUA CAC CHU THE LIEN QUAN 

Biu 3. Quyt ctnh to chu'c Bi hi trçrc tuyên 

TuS' theo tmnh hInh thirc t, HDQT quyt djnh vic triu tip, th chirc dai  hi 
dOngg cO dông theo hInh thüc h9p trirc tuyên, dam bâo tuân thu quy dnh pháp lut 
hin hành và Diêu l Cong ty. 

Khi ch9n hInh thirc Dai  hi trirc tuyn, HDQT có trách nhim cung cap, 
hoc chi djnh Ban to chüc dai  hi cung cap các thông tin, triên khai thu tçic, vic to 
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Quy ch to chüc Di hi dng c dông trirc tuyn 

chrc Dai  hi trrc tuyn theo Quy ch nay, gm: 1p danh sách c dông dr h9p, g11i 
thông báo và thu miii hçp Di hi tnrc tuyên, cong bô thông tin, g11i tài 1iu và các 
ni dung hithng dn có lien quan. 

Kt qua bO phiu din t1r cüa c dông th hin chi cüa c dông. K& 
qua bO phiêu din tCr có giá trj nhu phuong thirc biêu quyêt, bO phiêu tai Dai hi 
dông cô dOng duçic to chüc trirc tiêp. 

Diêu 4. Diêu kin tin hành Diii hi triyc tuyên 

1. Di hi trirc tuyn chi duc thirc hin khi s c dông tham diii dai  hi di 
din It nhât 51% tong so cô phân có quyên biêu quyêt cüa Cong ty theo danh sách 
däng k dir hçp cuôi cüng khi có quyêt djnh triu tp DHDCD theo hInh thüc h9p 
trrc tuyên. 

2. H thng phâi dáp 11ng các diêu kin sau: 

a) Du?ng truyn cüa H thng tti dja dim chInh phãi lien tVc,  n djnh, không b 
gián doan. Trung hçp duing truyên bj gián doan tai  dja diem chInh thI dii din 
Doàn chü tjch phãi torn tat 'ai  diên biên phân gián do?n do; 

b) Dja dim chInh phãi darn bâo các diu kin v am thanh, ánh sang, duO'ng 
truyên, phuang tin din t11. . .theo yêu câu vâ tInh chat cüa Di hi trirc tuyên; 

c) Phãi dam báo an toân, bâo rnt thông tin, truy cap, däng nhp vào H thông; mi 
thông tin trên H thông phãi duçic báo rnt tin,dáp irng các quy djnh cña Lutt An 
toàn thông tin mng; 

d) Cong ty phâi trIch xu.t Va lu'u trü dü 1iu din tir cüa toàn b thai gian t chirc 
Dti hOi  trirc tuyên tir H thông. 

Diêu 5. Quyn và trách nhim cüa cô dông tham diy Di hi triyc tuyên 

1. Quyn cüa c dOng dü diu kin tham dr Di hi trirc tuyn: 

a) C dông duqc sir diing Tâi khoãn truy cp d däng nhp vào H thng d tharn 
dir Dai  hi trrc tuyên, bo phieu din tir dOi vri các van e can biêu quyêt trong 
phiên hçp; 

b) C dOng cO quyn phát biu kin, thâo 1un ti Dti hi theo quy djnh lien 
quan tai  Quy chê nay; 

c) C dông duc quyn bO phiu din t1r theo hucng dn cüa Cong ty khi h9p Di 
hi trirc tuyên, và theo các quy djnh lien quan tti Quy ché nay; vic bO phieu din 
tir cüa mi CO dOng tham dir Di hi trirc tuyen khi biêu quyêt cac van dê, ni dung 
tai Dai hi thI không phii thuc vao vic däng nhp vào H thông cüa các cO dông 
cOn lti, nhung phâi darn bâo cOn trong thi gian thirc hin bO phiêu din tü; 

d) C dOng có th uST quyn cho ngui khác di din tharn dii Di hi trçrc tuyn, 
vic uS' quyên phãi tuân thu quy djnh lien quan tai  Quy che nay; 

e) C dông duçc thirc hin các quyn khac theo cOng b cüa Doàn chü tjch khi 
din ra Dai  hi trirc tuyen. 

2. C dOng dü diu kin tham di,r Dti hi trirc tuyn phâi thirc hin các trách 
nhiêm nhu sau: 
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Quy ch ti chüc Dai hi dông cô dông trirc tuyn 

a) Co dông phâi thirc hin nghia vi dàng k và xác thirc thông tin so din thoai di 
dng, dja chi lien lac,  dja chi email vi Cong ty (ciii the là Ban To chüc di hi) 
theo hu6ng dan duçc thông báo truóc khi din ra dai  hi; cô dOng hoàn toàn chju 
trách nhim ye tInh chinh xác dOi vi các thông tin dâ dãng k, xác thrc vâi Cong 
ty; 

b) C dOng thrc hin theo huóng dn cüa Ban T chirc di hi v vic däng k 
tham dir (clang nhp vào h thông) Dti hii trirc tuyên; tuân thu các diêu kin va the 
thüc quy djnh tai  Quy chê nay khi tham di,r D2ti hi trirc tuyên; tuân thu s1r diêu 
hành cüa Doàn chü tich khi diên ra Dai hôi; 

c) C dông phãi dam bão có dty dü trang thit bj phü hçp, k& ni internet d có 
the tham dir theo suôt diên biên cüa Dii hi triic tuyên; 

d) C dông phài tir chju trách nhim và không có quyn khiu ni khi không thirc 
hin duqc vic bO phiêu din tir do hét thai gian biêu quyêt vi các 1 do nhu sau: 

- Thoát khOi phiên clang nhp do t%r clang xut, ho.c thay di thit bj clang nhp vào 
H thông; 

- Thoát khôi phiên clang nhp do 1i dtrông truyn, nhmg không kjp thai lien lc 
trirc tiêp bang din thoai hoc các phuang thüc lien lac  bang internet khác (nhu 
zalo, viber, skype...) vâi Ban To chrc Di hi trrc tuyên dê báo si.r cô và thrc hin 
vic biêu quyêt theo quy djnh tii Khoàn 1 Diêu 14 Quy chê nay; 

- Nguñ duçic c dông uS' quyn không thirc hin vic bO phiu din tü. 

e) C dông tir chju trách nhim và không Co quyn khiu nai  nu d ngui khác sr 
diing Tài khoán truy cp dê clang nhp vào H thông trong suôt thai gian diên ra 
Dti hi trrc tuyên. 

f) C dông có trách nhim bão mt thông tin Tài khoán truy cap, và yu t 
djnh danh khác khi duçic Cong ty (hoc dan vj ho trçY Cong ty) cung cap. Trithng 
hcTp cO dông u5' quyên cho ngithi khác tham dir Dti hi trirc tuyên thI phái dam 
bão vic thir hin u5i quyên, và xác nhn danh tInh dOi vi ngui dugc u5' quyên 
theo quy djnh lien quan ti Quy che nay. COng ty chi cung cap thông tin Tài khoàn 
truy cp cho cO dông, gi nguyen so din thoi cüa cô dông, và khOng thrc hin 
bat k5' yeu câu thay dOi so din thoi hoc cung cap thông tin Tài khoán truy cp 
cho ngithi duçic uS' quyen. 

Diêu 6. Quy dnh  v vic ci dông uS' quyn cho ngtroi khác tham dir Di 
hi trirc tuyên 

1. Can cu dim d Khoán 1 Diu 5, c dOng có quyn tham dir Dai  hi trirc 
tuyen có the uS' quyen cho ngithi khác dai  din cho mInh dé tham di.r và thrc hin 
cac quyen cô dOng tai Dai hi. 

2. C dOng chi duçc u5' quyn cho ngithi khác tham dir Di hi tnrc tuyên 
khi xây ra tru&ng hçp, lS' do khách quan khiên cô dông khOng the tham dij, hoc 
tai ncii CO dông clang cu ngit không clap üng ye ha tang k thut, khOng có duOng 
truyen internet. 

3. C dông khi thirc hin vic uS' quyn cho nguii khác tham dir Dai  hi 
trirc tuyen phài tuân thu các dieu kin nhu sau: 
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Quy ch to chüc Di hi thng c dông trii'c tuyn 

a) Vic uS' quyn phãi 1p thânh van bàn theo mu cüa Cong ty Va: 

- Nu c dông là cá nhân, van bàn üy quyn phài có chU kS'  cüa cô dông và ngui 
duçic üy quyên; 

- Nêu c dông là t chirc (pháp nhân), van bàn üy quyn phâi có chU kS'  cüa ngui 
dung dâu to chüc / nguôi dai  din theo pháp 1ut cüa tO chüc, dóng dâu cüa tO 
chüc, h9 ten ngithi kS'  và chtt kS'  cüa ngu?i duçc üy quyên. 

b) Van bàn uS' quyn (giy) phài dugc chuyn phát nhanh, hotc c dông có th gi:ri 
bàn sao chp (scan) duth djnh dng pdf thông qua email cüa cO dông (dâ duqc 
dàng kS')  cho Cong ty (c the là Ban To chirc dai  hi) truôc thai diem diên ra Dti 
hi trrc tuyên It nhât là 03 ngày. Kern theo van bàn uS' quyên là nhân dng (hInh 
ânh chân dung) cüa nguui duçic uS' quyên dê Cong ty luu vào ho so dang kS'  tham 
dir Di hi trirc tuyên. 

Diêu 7. Quyn, trách nhim cfla Chü to và Doàn Chü tjch 

1 Chu toa Dai hôi true tuyên la Chu tich HDQT hoäc la nguoi duoc Dai hôi 
trrc tuyên bâu, giü vai trô là nguè'i chü trI, diêu hành Dai  hi tri.rc tuyên. No'i Chü 
t9a chü trl là dja diem chInh to chu'c Di hi trrc tuyên. Dê thirc hin vic diêu 
hành Dai  hi trrc tuyên, Chü toa có các quyên, trách nhim nhu sau: 

a) Chü toa thuc hin quyn diu hành (bao gm áp ding các bin pháp can thik) 
Dai hi tr1rc tuyên, thirc hin chuong trInh lam vic mt each hçxp l và dung ni 
dung dã duqc thông qua, dung quy djnh tai  Quy chê nay, Diêu 1 Cong ty, pháp 
1ut lien quan và phàn ánh duqc nguyen v9ng cüa da so cO dông. 

b) Khi có nhU'ng sr kinphát sinh ngoài chuong trInh cüa Dii hOi  trirc tuyn, Chü 
t9a sê bàn bac  vôi Ban tO chüc dai  hôi (truc khi Dai  hi trçrc tuyên bat dâu), hotc 
vyi các thành viên Doàn chii tjch (trong qua trInh diên ra Dai  hi trirc tuyên) dê 
tim ra each thuc giài quyêt. Trong tru&ng hgp có nhiêu S' kiên khác nhau, S' kiên 
nào có sr dOng thun cüa Chü t9a së mang tInh quyêt djnh. 

2. Doàn chü tjch Dti hi trirc tuyn, gm các thành viên HDQT, di din 
Ban giám doe Cong ty, cô dông duçc Dai  hi bâu và thông qua. Doàn chü ttch 
tham du Dai hôi true tuyên tal dia diem chinh Tai Dai hOi true tuyên, Doan chu ( 
tjch cüng vui Chü toa thrc hin quyên dieu hành, quyêt djnh các van dé ye trInh 
tir, thu tiic, to ehüc biêu quyêt tai  Dti hi, các sir kin phát sinh ngoài chuong trInh 
Dii hi, dam bào cho Dai  hi din ra trt t1r và hçp l, phân ánh duçc S' chi cüa da 
so cO dông tham dir. 

Diêu 8. Trách nhiêm cüa Ban thu k Diii hôi 

Ban thu kS'  có tü 02 dn 03 ngui do Doàn chü tjch gith thiu d Dti hi 
quyêt djnh thông qua vOi thành phân là nhân sr cña COng ty, tham dir  Di hi trrc 
tuyen tti da diem chInh. Trong suOt thai gian Di hi trrc tuyên, Ban Thu' kS'  có 
eáe trách nhiêm nhu sau: 

1. Ban Thu kS'  thrc hin cong tác h tr và thirc hin các nhim vi do Doàn chü 
tjch phân công, giao phó trong suôt thai gian din ra Dti hi. 

2. Ban Thu kS'  chju trách nhim tng hçip S' kin cüa c dOng trong su& qua trInh 
din ra Di hi trirc tuyên, dé trInh Doàn chü tjch. 
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Quy ch to chüc Di hi ding Co dông trirc tuyn 

3. Ban Thu k thçrc hin vic ghi chép trung thirc, dy dü din biên Dti hi vào ni 
dung biên bàn, và nghj quyêt cuc h9p dê Di hi thông qua tnthc khi kêt thüc. 

4. Ban Thu k phài chu trách nhim v sr chInh xác cüa ni dung biên bàn và 
nghj quyêt dugc ban hành tai  Dti hi trirc tuyên. 

Diêu 9. Trách nhim cüa Ban Kim tra tir cách cô dông, Ban Kiêm 
phiêu 

1. VI dc thu cüa Dai  hi tr1rc tuyn, nên Ban Kim tra tu cách c dông do 
Doàn chü tjch chi djnh, có tt'.r 03 den 05 thành viên là nhân sr ti Cong ty, và tham 
dr Dti hi trVc tuyên tai  dja diem chInh. Ban Kiêm tra tu cách cô dông có trách 
nhiêm thu sau: 

a) Tip nhn báo cáo xác nhn c dông dir h9p trrc tuyn ttir Ban t chüc Dti hi; 

b) Dira trên báo cáo cüa Ban T chtrc Dui hi, thirc hin cong tác kim tra tInh hçTp 
l tu cách cô dOng dir h9p tri.rc tuyên, theo các quy dnh lien quan tai  Quy chê, 
Diêu i Cong ty; 

c) Lap báo cáo thm tra tu cách c dông tham dii Dai  hi trçrc tuyn d trInh, báo 
cáo vd Doàn chü tjch, toàn the cô dông tham dir Dti hi trite tuyên, 

2. Trong qua trinh din ra D.i hi, Doàn chü tjch gii thiu bu Ban Kiêm 
phiêu (là nhân sir cüa Cong ty, nhung không phài là cô dông, và không dOng thri 
là thành viên cüa Ban thu k) dê Di hi thông qua. Ban Kiêm phiêu tham dir Dai 
hôi tai  dja diem chInh, có trách nhim nhu sau: 

a) Hucng dn c dông vic biu quyt, bO phiu din t1r; 

b) T chüc thirc hin vic biu quyt, bO phiu din tir cüa c dOng (vOi sir  h trq 
cüa Ban To chüc dai hôi); 

c) Kim tra, giám sat vic biu quyt, bO phiu din tir; 

d) Lap,  và chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thirc, và hçip l di vôi ni 
dung biên bàn kêt qua biêu quyêt, bO phiêu din tu; 

e) Cong b kt qua biu quyt, bO phiu din tir truc Di hi trirc tuyn; np lai F 

biên bàn két qua cho Doàn chü tjch. 

Diêu 10. Ban To chirc Dai hôi 

Ban T chuc Dti hi (g9i tt là Ban To chu) là b phn giüp vic, phi hçp 
vth thtn vj cung cap nên tang H thông hp trirc tuyên (neu co) dê xây drng, thirc 
hiên Chucing trinh Dai hôi truc tuyên, cOng tac hâu can cho Dai hôi, va ho tra cho 
các thành phân diêu hành Dii hi trirc tuyên duçc diên ra xuyên suôt, dáp 1rng các 
diêu kin, tiêu chuân can bàn cho vic phiên h9p trirc tuyên cüa Dii hi dông cô 
dông. 

Ban T chüc có các thành viên là nhân sir  cüa Cong ty, nhung không phái là 
cô dong, do Hi dông quãn trj quyêt djnh, thành 1p truâc khi din ra Dai  hti trirc 
tuyn. D thirc hin các chüc nàng, nhim vii  neu trên, Ban To chuc có các trách 
nhiêm Cu the thu sau: 
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Quy ch tli chuc Di hi dng cli dông trirc tuyn 

a) Phôi hgp toãn din vri dan v cung cp nên tang H thông (nu co), chuân bj 
phuang tin din tü, ca sâ vt chat, cong tác to chi'rc dê darn bão Dai  hi tnrc 
tuyên diên ra dung kê hoch, tiên d và thai gian; 

b) Hithng din, giãi dáp, và cung cp tài 1iu, thông tin Tài khoân truy cQtp, xác 
nhn cô dOng tham dr, vic biêu quyêt-bO phiêu din tà cho cô dông trithc khi 
diên ra Dti hi theo dung ljch trInh, ké hoich Dai  hi; 

c) Thirc hin vic dàng k, xác th.n c dông Dai  hi trirc tuyn, và tng hçip báo 
cáo cho Ban Kiêm tra tu cách cô dông dê thuc hin vic thâm tra tu cách cô dông 
d1jh9p; 

d) Xir 1 các sir c k5 thut trong qua trInh din ra Dai  hi trirc tuyn; 

e) Phi hcp, h trçl Ban Kim phiu trong cong tác t chirc biu quy&, bO phiu 
diên tu; 

f) Thirc hin các cong vic lien quan quy dnh tai  Quy ch nay, và theo quyêt djnh 
phân cong cüa Hi dOng quãn trj, Doàn chü tch Dti hi. 

Chtro'ng III 

TIEN HANH BA! HOI TRçC TUYEN 

Biu 11. Trinh tiy tin hành Bii hi tru'c tuyên 

1. Thai han,  th thüc triu tap, 1p danh sách c dOng, giri thu mi hp kern 
tài lieu và thông báo to chüc hp Dai  hi dông cO dông theo hInh thirc trirc tuyên 
thirc hin y nhu hop Dai  hi dOng cô dOng truyên thông, theo dung quy djnh tai 
Diêu 1 Cong ty. 

2. Ci dông sau khi tip nhn yêu cu triu tap, thu rnô'i, tâi lieu thI phái lien 
h Ban To chüc dé thirc hin các trách nhirn nêu tai  diem a, b, c Khoán 2 Diêu 5, 
Khoãn 3 Diêu 6 cüa Quy ché nay dê däng k thông tin, xác nhtn vic dir hp Dai 
hi trirc tuyên. 

3. TruOc thM dim din ra Dai  hi tr1rc tuyn It nht 03 ngày, nêu cô dông 
co thay dôi thông tin hoc vic u quyên thI phái nhanh chóng thông báo cho Ban 
TO chuc Dai  hi thông qua din thoai, email dê có giái pháp diêu chinh kjp thai. 

4. Di hi duqc tin hành khi c dOng sir diing Tài khoân truy cp dang nhtp 
vào H thông dü so 1uçng quy dnh. Nêu den gi khai mac,  ma chua dü so lugng 
cô dông dang nhp theo quy djnh, thI Cong ty có the gia han  them 30 phüt. Nêu 
sau thai hn gia han  ma van không dü so lugng cô dông däng nhp de khai mac 
Dai hOi true tuyên, thi Cong ty co the ngung viêc tiên hanh dai hôi, va thuc hiên 
vic triu tp lan 2, 3 giông nhu dai  hi truyên thông theo quy djnh tai  Diêu l 
Cong ty. 

5. Khi Dai  hi tr1rc tuyn khai mac,  Doan chü tjch có trách nhim diu hãnh 
diên tiên Dai  hi theo dung chisang trInh dã dr djnh, quy djnh tai  Quy chê nay. 
Vic bieu quyêt, bO phiêu din tir phâi có thông tin hu&ng dan cii the trên H 
thông, và Doàn chü tjch phãi thông báo thai han  ket thiic vic biêu quyêt va the 
hin no tren H thông dê toãn the cO dOng dir hp duc biêt. 
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Quy ch to ch&c Dai hi dông c dông trirc tuyn 

6. Trong qua trInh din ra Dai  hi trirc tuyn, nu xáy ra sir c k thut, li 
dis&ng truyên thI xir 1 nhu sau: 

a) Nu s1,r c k thutt H thng, Doàn chü tch phâi gia htn thai hn biu quyt, bô 
phiêu diên tü, chi dao Ban To chirc nhanh chóng lien lac  bang din thoai, email, 
hoc các phuang thirc lien lac  bang internet khác (nhu zalo, viber, skype...) dê 
thông báo cho cô dông duçc biêt, và së tiêp tiic h9p sau khi sr cô duqc khäc phic; 

b) Nu dung truyn tin hiu bj 1i, hoc xày ra 1i không th däng nhp vào H 
thông dugc, cô dông phài kp thi lien 1c vOi Ban To chirc qua so din thoai khân 
(hotline) hoc các phrning thüc lien 1c bang internet khác de thông báo tInh trng 
sir cô không the däng thp cüa mInh dê duqc huàng dn khäc phc, hotc xác nhn 
vic biêu quyêt, bö phiéu din ti:r, dê Ban To chirc cp nht báo cáo cho Doàn Chü 
tjch, Ban Kiêm phiêu. 

Diu 12. Xác nhn c ctông dir h9p và dáng nhp H thông 

1. C dông th%rc hin vic dàng k, xác nhn tham dir Dai  hi tr1rc tuyên 
chm nhât 03 ngày trucc thôi diem din ra Di hi trirc tuyên. Thông tin däng k, 
xác nhn dugc gui ye email, hoc so din thoai cüa Ban To chüc (ghi trong tài 1iu 
cung cap cho cô dông kern thu mdi). Tri.thng hqp, cô dông u' quyên cho ngithi 
khác tham dir, thI phãi cung cap them thông tin, hInh ành xác nhn nhân din cüa 
nguM dugc u5' quyên theo hithng dan cüa Ban To chirc. 

2. Khi chun b khai mac  Dti hti trlrc tuyn, c dông dung Tài khoán truy 
cp däng thp vào H thông theo hrn9ng dan cüa Cong ty. Ban To churc s cp 
nht tInh trng dàng nhQtp và kern theo thông tin däng k, xác nhn dir h9p truOc 
do dê cung cap cho Ban Kiêrn tra tu cách cô dOng dê thiic hin vic thâm tra tu 
cách cO dông tharn d%r hcp l, báo cáo cho Doàn chü tjch và tnrc Dai  hi trirc 
tuyên. 

3. Các trtthng hgp c dông di.rçc xem là không tham dur Dti hi trirc tuyn: 

a) C dông không thirc hin vic däng k, xác nhtn tham dir dai  hi trrc tuyên, 
ho.c hông phãn hOi cho Ban To chüc ye vic xác nhn d1r h9p theo quy djnh tai 
Khoân 1 Dieu 12 Quy che nay; 

b) C dOng dã thirc hin vic dang k, xac nhQtn dir h9p, nhurig không dang nhp 
vào H thông theo quy djnh tai  Khoãn 2 Diêu 12 Quy che nay, và khOng có bat kS' 
phân hôi nào cho Ban To chirc ye vic không dAng nhp H thông. 

c) Thai han  biu quyt, bó phiu din t1 dã kt thüc, c dông mi dang nhp vào 
H thông, ma không có bat kS'  phãn hOi nào truâc do cho Ban To chüc durc biet 
ye 1 do, nguyen nhân. 

Diu 13. Thão 1un tii Dii hi triuc tuyên 

C dông có quyn thào lutn tai Dai hi tr?c tuyn theo hurng dn cüa Doàn 
chü tjch trong suôt thai gian diên ra Dai  hi. 

Vic thâo lun cüa c dông có th thirc hin bang hInh thurc phát biêu trirc 
tuyen, hoc gui kien len H thông theo huóng dan cüa Ban To chuc. Ban Thu k' 
có trách nhim tong hçp các kiên cüa cô dOng d báo cáo vi Doàn chü tjch. 

Cong ty c phn cap nu&c ChQ' LOn 8 



Quy ch to chüc Di hi dông cô dông trirc tuyn 

Diu 14. Biêu quyt, thôi hn bô phiêu din tu' 

1. Vic biu quyt tai Dai hi trirc tuyn dugc thrc hin thông qua hInh thirc 
bö phiêu din t1r trên,  H thông. Ngoài ra, khi xãy ra các tnrng hçip sir cô theo 
Khoãn 6 Diêu 11, khiên Co dông không the thirc hin disçic vic biêu quyêt bang bó 
phiêu din tir, nêu con trong thai hn bO phiêu din tir, cô dông có trách nhim 
nhanh chóng thông báo cho Ban To chCrc, Ban Kiêm phiêu và có the thirc hin vic 
biêu quyêt cüa mInh qua din thoti (hotline) và xác nhtn bang email theo huing 
dan cua Ban To chuc, Ban To chuc co trach nhiêm cap nhât len He thông, va Ban 
Kiêm phiêu tong hcip kêt qua de cong bô cho Dai  hi, và the hin trên H thông. 

2. Th?yi hn thrc hin biu quyt: 

a) Khi din ra Dti hi trrc tuyn, ngay tü thai dim khai mc, Doàn chu tch, Ban 
kiêm phiêu Co tráCh nhim thông báo cii the thai han  biêu quyêt C the (thai diem 
bat dâu và thai diem kêt thüc) trong thi gian thirc hin Dti hi. Thông báo ye thOi 
han biêu quyêt, ni dung biéu quyêt phãi dugc the hin trên H thông trong suôt 
qua trInh diên ra Dai hOi dê Co dOng dir h9p duqc biêt. 

b) Ngay khi thii dim biu quy& CO hiu 1irc, c dông CO quyn biu quy&, bO 
phiêu diên ti:r ye cac nOi  dung can biêu quyêt. Trong trumg hçp xày ra s.r Co k 
thut, Doàn chü tjch co the quyêt djnh gia han  thi  hanbiêu  quyêt, Ban To chuc Co 
trách nhim thông báo ngay den cho Co dOng duçc biêt (thông qua din thoi, CáC 
phuang thrc lien lac  bang internet khác) dê tiêp tçic thirc hin vic biêu quyêt cho 
các ni dung biêu quyêt cOn lai.  Nêu là sir Co khOng däng nhp ye phIa Co dông, thI 
cO dông can thirc hin ngay ni dung quy cljnh CO lien quan tai  Khoân 1 Diêu nay 
dê hoàn thành vic biêu quyêt. 

c) TruOc khi thai han  biu quyt kt thüc, cô dông chi duc bitt kt qua biu quyt 
cua mInh. Sau thi diem ket thüc biêu quyêt, cô dOng sè duc biêt ket qua biêu 
quyêt cüa Dai  hi duc Doàn chu tch, Ban Kiêm phiêu Cong bô, the hin trên H 
thông cho den khi be mac Dai hi trçrc tuyên. 

3. BO phiu din tir, k& qua biu quyt: 

a) C dOng s'cr diing Tài khoãn truy cp d dang nhtp vào H thng và thirc hin bO 
phiêu din tr theo tài 1iu huO'ng dan ma Ban TO chirc cung cap truc do, hoc 
theo thông tin huOng dan dugc the hin trên H thông kê tiir thi diem bat dâu Dai 
hi trirc tuyen. 

b) Vic bO phiu din tir trên H thng gm có chirc näng (option) tuong i'rng vói 
03 0: "Dng i", "KhOng dOng i", "KhOng có kien" dOi vOi tüng ni dung can cO 
dOng biêu quyét. CO dOng se nhân (click) vâo 0 the hin quan diem biêu quyêt cüa 
mInh cho thng ni dung bieu quyet. H thông chi ,cho phép bO phieu din tü mt 
lan cho trng ni dung, do do cO dông can can nhäc trithc khi nhân vào nut "Xác 
nhân" (submit, hoac confirm) tai nôi dung bieu quyêt do H thông së tu dOng cap 
nhn ket qua biêu quyet cña tat câ cô dOng dê tong hp xuât kêt qua cho Ban TO 
chirc, Ban Kiem phieu. 

c) K tili thñ dim biu quyt kt thüc, H thng seyO hiu hoá chuc näng bO 
phieu din t1r, và cO dOng khOng có quyen khieu nai  dOi vi ket qua bO phieu din 
tü cüa mInh. 
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Quy ch to chCtc Di hi dông c dông tric tuyn 

• d) Ban Kirn phiu có trách nhim kim tra và tng hçp kt qua biu quyt. Tru'c 
khi cong bô két qua, Ban To chirc và Ban Kiêrn phiêu can cp nhtt kêt qua bó 
phiêu din tir và két qua biêu quyêt thông qua din thoai (duçic xác nhn bang 
email) dôi vâi các tmng hçp gp sir cô quy djnh tai  diem b Khoán 2 Diêu nay. 
Báo cáo kêt qua biêu quyêt duçc cp nh.t bao gôm ket qua bó phiêu din tü do H 
thông ket xuât và két qua biêu quyêt qua din thoai nêu trên. Sau khi Ban Kiêrn 
phiêu báo cáo Doàn thu tich và cong bô ngay Dai  hi tri.rc tuyên, két qua biêu 
quyêt së duçc cp nht len H thông dê toàn the cô dông dir h9p duqc biêt. 

Diêu 15. Thông qua Nghj quyêt, Biên ban Diii hi tr.jc tuyên 

1. Các ni dung, vn d mun di..rçrc thông qua phài có s6 lixçng c dông 
tham dir Dti hi trirc tuyên dai  din cho so cô phân có quyên biêu quyêt tan thành 
dat t 1 biêu quyêt quy djnh tti Diêu 1 Cong ty. Dôi vói vic bâu thành viên Hi 
dông quán trj, thành viên Ban Kiêm soát mOi, vic biêu quyêt cho ni dung nay 
cüng thirc hin theo phucing thirc bâu don phiêu và phâi dat  t 1 quy djnh tai  Diêu 
l Cong ty. 

2. Các v.n d, ni dung dä dugc biu quyt thông qua, s th hin trong 
Ngh quyêt cüa Dai  hi trirc tuyên. Tiên trInh, ni dung cüa Dai  hi trirc tuyên 
duc Ban Thu k ghi chép can thin, chInh xác và ltp thành Biên bàn cuc h9p Dai 
hôi truc tuyên Nghi quyêt, biên ban Dai hôi truc tuyên duGc doc, the hiên trên He 
thOng, phãi ducic thông qua truóc khi Dai  hi trrc tuyên be mac,  và duçc lmi tr 
trir tai  Cong ty. 

3. Nghj quy& Dai  hi trirc tuyn vn phài thirc hiçn ch d cong b thông 
tin theo dung quy djnh tai  Quy chê cong bô thông tin cüa Cong ty. 

Chu'o'ng IV 

IMEU JUJOAN THI HANH 

Diu 16. Hiêu lire thtrc hiên 

1. D dam bão thirc hin Dai  hi trçrc tuyn theo Quy ch nay, Diu 1 Cong 
ty có quy djnh cho phép tO chuc h9p tr1rc tuyên Dai  hi dông cô dOng. 

2. Nu Quy ch nay duc djch ra ngôn ng khác, thI ban th hin bng 
TiêngVit có hiu 1rc áp diing trong mçi trnng hçip, quan h pháp 1. irk)  

3. Cac van de sua doi, bo sung Quy che nay phai duçc Dai  h91 dong co dong .' 
thông qua trithc khi Hi dông quàn trj ban hành quyêt djnh dieu chinh ni dung. 

4. Quy ch nay gm 4 Chuang 16 Diu, và có hiu içrc thi hành k tr ngày 
duc Dai  hi dông cO dông thông qua và Chñ tjch HDQT k quyet djnh ban hành. 

TM. HOI BONG QUAN TRI 
CHU TICH 

Nguyn Van Dung 
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