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Can cii: 

- Nghj quyt cüa Di hi dng c6 dông t6 chüc vào ngày 15 tháng 5 nm 2010. 

- Phi l%ic 1 cüa Diu l ducic Hi dng quán trj cong ty sira di vào ngày 05 tháng 10 näm 
2011 can cr theo Nghj quy& cüa Dai hOi dng c dông t6 chic vào ngày 07 tháng 07 näm 
2011. 

- Nghj quy& cUa Di hi dng c6 dông t6 chirc vào ngày 19 tháng 7 näm 2012. 

- Nghj quy& cUa Dai  hi d6ng c6 dông t6 chirc vào ngày 14 tháng 7 näm 2015. 

- Nghj quy& cüa Dai  hi dng c dông t chrc vao ngày 29 tháng 6 nam 2016. 

- Nghj quy& cüa D?i  hi dng c dông t chtrc vào ngày 26 thang 6 näm 2017. 

- Ngh1 quyét cüa Dai hOi dng c dông ngày 05 tháng 10 nam 2017. 

- Nghj quy& cUa Dii hOi  dng c6 dông ngày 04 thang 07 näm 2018. 

- Nghj quy& cüa Hi c1ng quãn trj ngày 25 tháng 09 nam 2018. 

- Ngh quy& cUa Dai  hi dng c dông ngày 26 tháng 06 näm 2019. 

- Nghi quyt cüa Dai  hi dng ci dông ngày 15 tháng 07 nàm 2020. 

- Nghj quy& cüa Dai hOi dng c dông ngày 21 tháng 07 näm 2021. 

CHUONG I. DINH NGHiA CAC THUAT NGtJ TRONG DIEU L 

Diu 1. thnh nghia 

1. DjnhnghTa 

a. "Vn diu li"  là tng giá trj mth giá c6 phn dA ban hoc dã dtrçic dang k5 mua khi thành 
1p doanh nghip va quy djnh ti Diu 5 vâ Phv lic 1 cüa Diu l nay. 

b. "Lut Doanh nghip" cO nghia là Lut Doanh nghip s6 59/2020/QH14 duqc Qu6c hi 
thông qua ngày 17 tháng 06 nam 2020 

c. "Lut Chng khoán" là Lut ChCrng khoán s6 54/2019/QH14 duqc Quc hi ban hânh 
ngày 29/11/2019. 

d. "Ngày thành lap" là ngày Cong ty dirqc cp Giy ching nhn dang k kinh doanh lAn dAn. 

e. "Ngithi diu hânh doanh nghip" là Chü tjch Diu hãnh Tp doãn, Tng giám dc, cac Phó 
Chü tjch, cac Giám dc chc näng (CxO) va cac thành viên Ban diu hánh khac trong 
Cong ty thuc thm quyn phê chuAn cüa HOi  ding quãn trj. 

f. "Ngithi có lien quanu  là cá nhán hoc t chrc duqc quy djnh t?i  Khoãn 23 Diu 4 cüa Lut 
Doanh nghip, khoân 46 DiM 4 Lut Chtng khoán. 
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g. "Co dong lan" là c dông duqc quy djnh ti khoàn 18 Diu 4 Lut ching khoân. 

h. "Thii h?n hoat dng" là thxi hn hoat dOng cUa Cong ty duçic quy djnh tai  Diu 2 cUa Diu 
l nay và th?ñ gian gia hn (nu cO) di.rçc Dai  hi ding c dông cüa Cong ty thông qua 
bng nghj quyt. 

i. "Vit Nam" là nithc COng hôa X hi Chü nghia Vit Nam. 

2. Trong Diu l nay, các tham chiu tai mOt  hoc  mOt  s quy djnh hoc van ban khác sê bao 
gm Ca nhftng sira d6i hoc van ban thay th chimg. 

3. Các tiêu d (chuong, diu cüa Diu l nay) duçic sr dung nhm thun tin cho vic hiu nOi 
dung và không ãnh huâng tai nOi  dung cüa Diu l nay. 

4. Các tü hoc thut ngt dã dirqc djnh nghia trong L4t Doanh nghip s có nghia tirnng tr trong 
Dièulnày. 

5. Các quy dinh  cUa Lut doanh nghip không duçic dua vào Bàn diu 1 nay s duçirc vin dn d 
diu chinh các hành vi cüa các t6 chüc cá than lien quan khi phát sinh v&i dè lien quan dn 
các diu khoân tuang mg cO trong luOt  nhtrng không duqc quy djnh tai  Dièu i nay. 

CHUNG II. TEN, HINH TH!C, TRV S, NGIJI DI DIN THEO PHAP LUAT, CHI 
NHANH, VAN PHONG DI DIN VA THI HN HOT DQNG CUA CONG TV 

Diu 2. Ten, hInh thüc, trV sir, ngtrôi dai  din theo pháp Iut, chi nhánh, van phông dai din 
và thôi hin hoat dng cfla Cong ty 

I. TênCôngty 

o Ten tiéng Vit: CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGH CMC 

o Ten ting Anh: CMC Corporation 

o Ten giao djch: CMC Corporation 

o Ten vi& tat: CMC Corporation 

2. COng ty là cong ty c6 ph.n có tir each pháp nhãn phU hçp vai pháp lust  hin hãnh cUa Vit 
Nam. 

3. Da chi tri sà dang k cüa COng ty: Là da chi duc ghi trên Giy chüng nhn dang k doanh 
nghiOp cO ngày cAp (hoc sa di) gn nhAt cüa Cong ty. 

4. Chü tjch F1Oi dng quãn trj va Tng giám dAc là Ngui dai  din theo pháp lust  ciia Cong ty. 
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Quyn va nghia vi cüa Chü tjch HOi  dng quãn trj và Tng giám dc vài vai trô Ngithi di 
din theo pháp 1ut cüa Cong ty së do Hi dng quãn trj Cong ty quy& dnh trong tfrng thii ks'. 

5. Cong ty cO th thành 1p chi nhánh và vn phOng dai  din ti dja bàn kinh doanh d thrc hin 
cac m11c tiêu hot dng cüa Cong ty phü hcp vci ngh quyt cüa flOi dng quãn tn va trong 
phm vi 1ut pháp cho phép. 

6. Trü khi chm dli hoat dOng theo quy djnh cüa Diu 1 nay, Cong ty s hoat dOng vô th&i hun. 

CHU(NG III. MIJC TItU, PH3M VI KINH DOANH VA HOiST DQNG CUA CONG TY 

Diu 3. Mic tiêu hot dng cüa Cong ty 

1. Nganh ngh kinh doanh cüa Cong ty: 

Ma ngành, 
ngh kinh 

doanh 
Ten ngành, ngh kinh doanh 

(Di vri cac ngãnh ngh kinh doanh cO diu kin, Doanh nghip chi kinh doanh khi 
CO dU diu kin theo quy djnh cUa pháp 1ut) 

7211 

Nghien cüu và phát trin cong ngh trong lrnh vrc khoa hc tr nhiên. 

Chi ti&: Trin khai thirc nghim và san xuát thir nghim tir kt qua nghiên cthi khoa 
hoc; Nghién cCru khoa hc vâ phát trin cong ngh trong linh virc cong ngh thông tin 
và vin thông; 

7212 
Nghiên ciru khoa hc va phát trin Cong ngh trong linh vrc khoa hc ky thut Va 
cong ngh 

7490 

Hott dng chuyên môn, khoa hçc va cong ngh khác chua dtrçic phân vào dâu 

Chi ti&: Djch vit khoa hc và cong ngh; 'fir vAn, chuyn giao cong ngh; Thông tin 
khoa hc cong ngh; 

6810 

Kinh doanh bAt dng san, quyn sCr diing dAt thuOc chU sx hUu, chü sü ding hoc di 
thuê 

Chi tit: Kinh doanh, dAn tix bAt dng san; Djch vi thuê và cho thuê, mua, bàn nba c, 
quyn sü d%ing dAt &, van phOng, nha xithng, kho bi, trung tam thucmg mai; Djch vi 
kinh doanh hc xá; DAn tir, xay dimg, kinh doanh các khu do th, khu cong ngh 
thông tin tp trung, và khu cong ngh cao; Hoat dng quan 1 nhà. chung ctr 

6820 Tu vAn, môi gii, dAu giá bAt dng san, dAu giá quyn sir diing dAt 
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Ma ngành, 
ngh kinh 

doanh 
Ten nganh, ngh kinh doanh 

Chi ti&: Kinh doanh, du tu, môi giâi va quãn l bt dng san 

4610 

Dai l, môi giài, thu giá hang hóa 

Chi tit: Dai  l mua, dai  l ban va ky gui hang hóa (T6 chuc kinh t có vn du tu 
nucc ngoài th11c hin hoat dOng mua ban hang hóa va cac hoat dng lien quan tflrc 
tip dn mua bàn hang hóa theo quy djnh tai Nghj dnh s6 09/2018/ND-CP ngây 
15/01/2018 và Thông tu s6 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013) 

4659 
Bàn buôn may moe, thit bj và phit thng may khác 

Chi tiêt: Mua bàn trang thiêt bi y tê 

6209 
Hoat dng djch vii cong ngh thông tin và djch vii khác lien quan dn may vi tInh 

Chi tit: Djch vii huAn luyn và dào tao  trong lTnh c cong ngh thông tin 

2610 

San xuAt linh kiin din tCr 

Chi tit: San xut 1p rap thi& bj phiic vit nganh cong ngh thông tin, din tr, phát 
thanh truyn hinh, thit bj bi.ru chInh vin thông 

2620 
San xut may vi tInh va thit bj ngoi vi cUa may vi tInh 

Chi tiêt: San xuAt lap rap các san phãm tin h9c 

2630 San xut thi& bj truyn thông 

2817 

San xut may moe vâ thit bj van phOng (trir may vi tinh và thi& bj ngoai vi cUa may 
vi tInh) 

Chi tiét: San xuât lap rap mua bàn bàn hãnh, bão dung và cho thuê các san phãm 
djch vii thit bj van phong 

3312 

Sua cha may moe, thiét bj 

Chi ti&: Bão hành, bão dung và cho thué eác san phm djch vi thi& bj phic viii 
ngành cong ngh thông tin din tcr, phát thanh truyn hInh, thi& bj bi.ru chInh vin 
thông, thit bj van phong 

5820 
(chinh) 

Xu.t bàn ph.n mEm 

Chi tit: San xut phn mm, cung cp dch vit  và giãi phap v ph.n mm và ni dung 
Xu.t bàn phn mm; Djch vii xCr l dtt lieu và các hoat  dng lien quan dn cc so dü 
1iu; Gia cong vâ xut khAu phn mm 
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Ma nganh, 
A. nghe kinh 

doanh 

• A. Ten nganh, nghe kinh doanh 

(T chirc kinh t có vn du tir nurc ngoài thirc hin hot dng mua ban hang hóa va 
cac hoat dOng lien quan tlVc tip dn mua ban hang hóa theo quy djnh tai  Nghj djnh 
s 09/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 và Thông tu s 34/2013/TT-BCT ngày 
24/12/2013) 

6339 

Djch vt thông tin khac chua duçic phan vao dâu 

Chi ti&: Tich hcip h thing, tir vn du tir, cung cAp giãi pháp tng th vâ djch vi ha 
tAng trong linh vrc cong ngh thông tin, din tCr vin thông va phát thanh truyn hInh 

8230 
T chUc giài thiu Va xüc tin thuang mai 

Chi tiOt: To chCrc hi nghj, hOi  tháo khoa hQc chuyOn ngãnh; 

8559 
Giáo dc khác chua duqc phân vào dâu 

Chi tiét: Tham gia dào tao, bôi dtrng nâng cao nghip viii chuyOn môn; 

5610 Nba hang và các djch vi an u6ng phvc vi luu dng 

6190 

float dOng vin thông khác 

Chi tit: Kinh doanh djch vi và san phm truyn thông; Kinh doanh san phm và djch 
vi,i an toãn thông tin (trr kinh doanh djch vi kim tra, dánh giá an toàn thông tin 
mang; djch vii báo mt thông tin không sü dimg mt ma dan sir); Cung cAp djch vii 
chüng thirc chU k din tCr. 

7020 Hoat dng tu vAn quãn 1 

8521 Giáo duc tiu hoc 

8522 Giáo dc trung hQc ca S1 

8523 Giáo diic  trung hc ph6 thông 

8533 Daotocaod&ng 

8541 Giáo dic dai hQc 

8560 Djch vii h trçY giáo diic 

2. Miic  tiêu cUa Cong ty C phAn Tp doàn Cong ngh CMC là trà thãnh mt cong ty luOn luôn 
phát triM và thnh vtxçing, dem li sr hài lông cho khách hang, lçi nhun cao cho các c dông, 
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d&i s6ng 4t ch.t và tinh than phong phü cho can bO than viên và giá trj cong ty luOn di.rqc 
nãng cao bang nhtng hoat  dng sang tao  và dM mài không ngrng trong nghiên ciru, san xut 
và kinh doanh trong 11th vrc Cong ngh Thông tin, Vin thông và Kinh doanh din tU. 

Diu 4. Phm vi kinh doanh và hoot dng 

1. Cong ty discic phép 1p k hoach và tin hành tAt ca các hoat dOng kinh doanh theo quy dinh 
eUa GiAy ching nhn dang k kinh doanh và Diu 1 nay phü hcip vó'i quy djnh cüa pháp lut 
hin hành va thrc hin cac bin pháp thIch hcrp d dat  dtrçc cac miic tiêu cüa Cong ty. 

2. Cong ty có th tin hành hoat dng kinh doanh trong các 11th c khac di.rcic pháp lut cho 
phép va dtrçic Hi d6ng quãn tn phé chuAn. 

CHISONG IV. VON DIEU L, cO PHAN, cO DONG SANG LAP 

Diu 5. Von diu 1, cô phãn 

1. Vn Diêu 1 cUa Cong ty dtrqc quy djnh chi tiét trong Phii 1iic 1 kern theo Diu 1 nay. Quy 
djnh v v6n diu 1 trong Phi lic 1 duqc diu chinh khi phát hành các Co phàn mi dtrcie 
phép phát hành theo Nghj quy& ci.ia Dai hOi Dng C 6  dong. Mnh giá thng thAt cüa mt (1) 
C6 phAn là mu&i nghmn (10.000) VND. 

2. Cong ty có thA thay d6i v6n di6u 1 khi drçxc Di hi d6ng c6 dong thông qua và phi hçip vâi 
các quy djnh cOa pháp lut. 

3. Các c6 phAn cUa Cong ty vao ngày thông qua Di6u 1 nay bao gm c6 phn ph6 thông và c6 
phAn tru dâi nhãn viên. Các quyn và nghia v1i kern theo cüa trng loai ducic quy djnh tai  Diu 
11 cüa Diêu lé nay. 

4. Cong ty co th phát hãnh eác i°ai  c6 phAn uu di khác sau khi CO sr chAp thun cUa Dai  hi 
d6ng C6 dong và phü hçrp vâi các quy djnh cüa pháp lut. 

5. Ten, dja chi, s6 lucrng c6 phAn và cac chi ti& khác v c6 dong sang ip theo quy djnh cüa 
Luât doanh nghip se di.rçic nêu tai  Phi,i l%tc 2 dInh kern. Phi li,ic 2 là mt phn cUa Diu 1 nay 
và s dtrcrc diu chinh khi c cAu c6 dông sang 1p cüng thUng thông tin v C6 dOng sang 1p 
mài di.rçc thông qua bAng rnt Nghj quy& cüa Dai hOi d6ng c6 dOng. 

6. C6 phAn ph6 thông phai duçrc uu tiên chào ban cho các c6 dông hin h0u theo t l tuong lrng 
vâi t l sâ hu c6 phAn ph6 thông cUa h trong Cong ty, tth tnI1ng hqp Dai  hti d6ng c6 
dông quyt djnh khác. Cong ty phãi thông báo vic chào ban c6 phAn, trong thông báo phâi 
nêu rO s6 c6 phAn ducc chào ban va thii h?n  däng k5 mua phü hçrp (t6i thiu hai mixcri (20) 
ngày lam vic) d c6 dOng Co th dang k mua. s6 c6 phAn c6 dOng khOng däng k mua h& 
se do Hi d6ng quãn tij cUa COng ty quyt djnh. Hi d6ng quãn frj cO th phân ph6i s6 c6 
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phAn dO cho các d6i tucYng theo các diu kin và cách thirc ma fli d6ng quãn tij thy là phü 
hçip, nhung không duçic ban s c phn dO theo cac diu kin thun lqi horn so viii nhftng diu 
kin dA chào ban cho các c dông hin hOrn, tth tru?mg hqp Di hOi  dng C6 dông chap thun 
khác hoc trong trlx?mg hçp c6 ph.n di.rçic ban qua S Giao djch Chürng khoán/ Trung tam 
Giao djch Chüng khoán. 

7. Cong ty CO th mua c6 ph.n do chInh Cong ty dã phát hành theo nhUng each thrc dtrçic quy 
djnh trong Diu 1 nay và pháp 1ut hin hãnh. Co ph&n ph6 thông do Cong ty mua lai là c6 
phiu qu và Hi ding quãn tij có th chào ban theo nhttng cách thtrc phü hçip vOi quy djnh 
cüa Diu 1 nay và các van ban pháp lut lien quan. 

8. Cong ty có th phát hãnh cac loai  chrng khoán khác khi dtrcc Di hOi  dng c6 dông nh.t trI 
thông qua bang van ban và phü hçip vii quy djnh cüa pháp lut v chüng khoán và thj trumg 
chmg khoán. 

Diu 6. Chfrng nhãn c6 phiu 

C6 dông cüa Cong ty duqc cp chüng chi hoc chtmg nhn cho S6 c6 phn và loai C6 phàn s 
hOrn, trir tr1xing hqp quy djnh tai  Khoãn 7 cUa Diu nay. 

2. C6 phiu phâi cO du cUa Cong ty và chft k cüa dai  din theo pháp lut cüa Cong ty hoc 
Chü tjch Hi dng quãn tr Cong ty và các thông tin khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. C6 
phiu có th là chirng chi ghi danh hoc vO danh. C6 phiéu phài ghi rO s6 krcing va loti c6 
phn ma c6 dông n.m gift, hg va ten nguñ nm gift (nu là C6 phiu ghi danh) và các thông 
tin khác theo quy dnh cüa Lust  Doanh nghip. Mi c6 phiu ghi danh chi dai  din cho mt 
1oi c6 ph.n. 

3. Trong thii hn hai (2) tháng (hoc co th lâu horn theo diu khoãn phát hãnh quy djnh) k tir 
ngày thanh toán day dü tin mua c6 phan theo nhu quy dnh ti phtrang an phát hành c6 phiu 
cüa Cong ty, ngir?ii s& hftu s6 C6 ph.n s dtrçic cp c6 phiéu. Trong tnthng hgp nay ngu?ñ si 
hftu c6 phan khOng phái trá cho Cong ty chi phi in c6 phiu hoc bAt k' mOt  khoãn phi gI. 

4. Trong thai hn t6i da ba muon (30) ngày k tir ngày nOp day dü h6 so d nghj chuyn nhtrcmg 
C6 phn theo quy djnh cüa Cong ty, ben nhn chuyn nhtrqng C6 phAn së duqe cAp c6 phiu. 
TnImg hcrp chi chuyn nhuçrng mt s6 C6 ph.n gin danh trong mOt  C6 phiu ghi danh, chirng 
chi c6 phiu cU s bj huy bO và COng ty phát hành chrng chi c6 phiéu m&i ghi nhn s8 C6 
phan dã chuyn nhucmg va s6 c6 phan cOn lal.  Ben chuyn nhuqng hoc ben nhn chuyn 
nhtrcmg sê thanh toán l phi chuyn nhucmg và thud thu thp cá than (nu co) theo quy dinh 
cOa Cong ty. 

5. Trong trithng hçp c6 phiu ghi danh bj hông hoc bj tAy xoá hoc bj mAt, mAt cAp hoc b tiêu 
hüy, ngu&i so hftu c6 phiu ghi danh dO có th yCu cau duqc cAp c6 phiu mon von diu kin 
phãi dtra ra bang chüng v vic sO hftu C6 phan và thanh toán mi chi phi lien quan cho COng 
ty. 

10 



CMC CORPORATION 
Aspwe to inspire the Digital World 

6. Ngui sà hu c phiu vo danh phai tr chju trách nhim v vic báo quãn chng chi và Cong 
ty s khOng chju trách nhim trong cac tnI?ng hçip ching chi nay bj mat cp hoc bj sr ding 
vài mic dIch lüa dâo. 

7. COng ty cO th phát hành c6 ph.n ghi danh không theo hInh thic chng chL HOi  dng quan 
trj cO th ban hành vn ban quy djnh cho phep các c phan ghi danh (theo hinh thCrc chfrng 
chi hoc không ching chi) duçic chuyn nhuçmg ma không bt buc phâi CO van ban chuyn 
thuçing. HOi  ding quán trj cO th ban hành cac quy djnh v chrng chi và chuyn nhucmg c 
phan theo các quy djnh cüa Lust  doanh nghip, pháp 1ut v chthig khoán va thj trlx1ng 
chng khoán và Diu 1 nay 

Diu 7. Chfrng chi chfrng khoán khác 

Chirng chi trái phiau hoc các ching chi chrng khoán khác cüa Cong ty (trr cac thu chào ban, cac 
chüng chi tm thi và các tài 1iu tiwng tsr) së dixcc phát hành cO dau và chü k mu cia di din 
theo pháp 1ut hoc Chü tjch Hi dng quãn trj cUa Cong ty, trr trumg hçip các diu khoãn và di&u 
kin phát hành quy djnh khác. 

Diu 8. Chuyên nhirçrng c phan 

Ngoi trr c phan ixu dai nhãn viên và c ph.n cüa c dông sang 1p bj h?n  ch chuyn 
nhtrcmg trong th?ñ h?n  quy djnh cüa pháp 1ut, tat cã các c phAn ph thông ctu cO th dtrçic 
tr do chuyn nhucing, nu Diu i nay và pháp 1ut không cO quy djnh khac. Co phiu niêm 
yet trén S& giao djch chCrng khoan/Trung tam giao dich  chüng khoán s duc chuyen nhucmg 
theo các quy djnh cUa pháp 1ut v ching khoán và thj tmng ching khoán cüa Vit nam. 

2. C phn chua duçcc thanh toán day dU không duçic chuyen nhucmg và huing các quyn lien 
quan thu quyen nhn c6 tüc, quyèn than  c phieu phát hành de tang vn ce phan tr ngun 
vn chU s hu, quyn mua c phiu mài chào ban va các quyèn lçii khác theo quy djnh cUa 
pháp lut. 

.A A. A A Dieu 9. Thu hoi co phan 

Trong tn.rng hcp c6 dông khong thanh toán day dñ và dung htn se ti&n phãi trã mua c 
phan, HOi  dng quãn trj thông báo và có quy&n yéu cAu c dông dO thanh toán s6 tin cOn li 
cüng vOi lãi suat trén khoãn tin dO và nhng chi phi phát sinh do vic không thanh toán day 
dü gay ra cho Cong ty theo quy djnh. 

2. Thông báo thanh toán neu trén phái ghi rO thii h?n  thanh toán mOi, dja diem thanh toin vâ 
phãi ghi rO tru?ing hçip khOng thanh toán theo dung yéu cau. S c6 ph.n chua thanh toán het 
së bj thu hi. 

3. Trong trithng hçip các yeu cAu trong thông báo nêu trOn không duçc th%rc hin, tru&c khi 
thanh toãn day dü tAt ca các khoãn phai np, các khoãn lãi va cac chi phi lien quan, Hi dng 
quãn trj CO quyen thu hi s6 c phan dO. 
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4. C ph.n bj thu hi s trâ thành tài san cüa Cong ty. H)i dng quãn trj CO the tivc  tip hoc Uy 
quyn ban, tái phãn ph& hoc giái quy& cho nguii dà sà httu c phAn bi thu hi hoc các d6i 
uiçing khác theo nhftng diu kiin  và each thrc ma HOi  dng quãn trj cho là phU hqp. 

5. c6 dông nâm gift c phAn bj thu hi s phái tr bO tix cách c dông di vài nhUng c phn do, 
nhung vn phãi thanh toán tAt câ các khoãn tin cO lien quan cong vài tin lâí theo t l 
không qua 15% mOt  nàm vào thri dim thu hi theo quyt djnh cUa Hi ding quân trj k tr 
ngày thu hi eho dn ngày thirc hin thanh toán. Hi dng quân trj có toãn quyn quy& djnh 
vic cuftng ch thanh toán toàn b giá trj c phiu vào th?ii dim thu hi hoc cO th min 
giâm thanh toán mt ph.n hoc toàn b s6 tin do. 

6. Thông báo thu hi s duçc gui dn ngtthi n.m gift c phn bj thu hi tnncc th&i dim thu hi. 
Vic thu hi vn CO hiu hrc k cá trong tru?Yng hçrp có sai sOt hoc bAt cAn trong vic gui 
thông báo. 

CHUONG V. cc CAU TO CHIIIC, QUAN LY vA KIEM SOAT 

Diu 10. C cAu  tA chfrc và quail t 

Ca cAn t6 cMrc quän l cUa Cong ty bao gm: 

a. Di hOi  dng c dOng; 

b. Hi dng quãn trj; 

c. Tng giám dc; 

d. Ban kim soát. 

CHUONG VI. CO DONG vA DI HQI DONG CO DONG 

Diu 11. Quyn cüa c dông 

1. C dong là c1ng chU si hftu Cong ty, có các quyn và nghia vi tixang 0ng theo s c phA.n va 
loi c phAn ma ngui dO n&n gift. C dOng chi chju trách thim v n và cac nghia viii tài 
san khác cüa Cong ty trong phm vi s6 v6n dA gOp vào Cong ty. 

2. Ngithi nm gift c phAn phô thông có cac quyn sau: 

a. Tham gia các D?i  hi dng c6 dOng và thirc hin quyn biu quy& trijc tip hoc thông 
qua dai  din duçc üy quyn; 
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b. Nhn C6 ttc; 

c. Tu do chuyn nhuçmg c6 phn dâ dixçrc thanh toán dy dU theo quy dinh cUa Diu i nay và 
pháp 1ut hin hành; 

d. Dtrçc tru tiên mua C6 phiu miii chào bàn tucing ing vài t9 1 c6 phn ph6 thông ma hQ sâ 
hUu; 

e. Kim tra các thông tin lien quan dn c6 dông trong danh sách c6 dông dU tu cách tham gia 
Di hOi  d6ng c6 dông và yêu cu süa d6i các thông tin không chInh xác; 

f. Xem xét, tra ciru, trich hc hoc sao chijp Diu l Cong ty, s6 biên bàn hQp Dai hOi d6ng có 
dông và các nghj quyt cUa Dai  hi d6ng c6 dông; 

g. Trueing hcip Cong ty giãi th& duqc nhn mOt  ph.n tâi san cOn lai trnlng mg vth s6 C6 phn 
gop v6n vào Cong ty sau khi Cong ty da thanh toán cho chU nçi và các c6 dông loai khac 
theo quy djnh cUa pháp lut; 

h. Yêu cu Cong ty mua lai  C6 phàn cüa h9 trong các tn.r?mg hçip quy djnh ti Diu 132 cüa 
Lut Doanh nghip; 

i. Các quyn khác theo quy djnh cUa Diu l nay và pháp lut. 

3. Co dông sâ hUu c6 ph&n u:u dãi than viên có dAy âü mQi quyn dành cho c6 dông s hüu c6 
phn ph6 thông, ngoai trir cac dim uu dAi và han  ch sau: 

a. Dtrçic mua vi giá uu dAi do HOi  d6ng quãn trj quy& djnh tai  thii dim phát hành; 

b. Dtrcic chuyn thânh c6 phAn ph6 thông sau th?i han  tr mt (1) dM ba (3) nàm kE tir 
ngày phát hành. Th?ñ hin cii th tuân theo chInh sách phát hành do flOi  d6ng quãn 
tn quy dinh vào tfrng dçt phát hanh; 

c. KhOng dtrçic chuyEn nhuçng tnthc khi c6 phAn uu dâi nhân viên duqc chuyEn thành 
c6 phAn ph6 thông (trir tri.thng hcrp bàn lai  cho Cong ty theo quy djnh tai  Quy ch 
phát hành c6 phAn uu dAi nhân viên); 

d. Các chimg khoán phát sinh tr vic nm girt c6 phAn ixu dAi nhãn viên, thu c6 phAn 
Co duçic thông qua thirc hin quyn mua c6 phAn trong dt phát hành, c6 phAn có 
dixqc do vic chia tach c6 phAn uu dãi nhân viên dang nm giU, có th duçrc chuyAn 
nhucmg hoc khOng duqc chuyn nhucmg theo quy& dnh cUa Hi d6ng quán trj cho 
m6i dçt phat hânh các chOng khoán thu 4y. 

4. C6  dông hoc nhóm c6 dOng nm giü trén 5% t6ng s6 c6 phAn ph6 thông trong thii hn lien 
t!c tr sáu (6) tháng CO cac quyn sau: 
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Diu 13. Dal hi ding c dông 

1. Di hOi  dng c dông là ca quan có thm quyn cao nhát cOa Cong ty. Di hi c dông thix?xng 
niên di.rqc t chüc mi näm mOt  (1) 1&n. Di hi ding c dông phãi hop thi.thng niên trong thii 
hn b6n (4) tháng, k tr ngày kt thCtc näni tâi chInh. Trong truvng hqp pháp lut cho phép, 
th&i han nay có the cltrçic kéo dài them hai (2) thang. 

2. Hi dng quân tn th chrc triu tp hop Dai  hi dng c dông thu?mg niên và hera chçn dja 
diem, hInh thüc hop  phü hçip. Hi dng quãn trj có the hra chn mOt  trong các hInh tMrc hop 
Dai hi dng c dông dui day: 

a. Hop trrc tiêp; 

b. Hop trirc tuyên; 

c. Hoäc cac hinh thc hp phü hcip khác tuy theo tInh hInh thrc t. 

3. Dti hOi  dng c dông thu?mg niên quyt djnh nhung vtn d theo quy djnh cUa pháp 1ut và 
Dieu l Cong ty, trong do bao gm vic thông qua các báo cáo tài chlnh hang nm va ngãn 
sách tài chinh cho nm tâi chlnh tiep theo. Các kiem toán viên dc 1p duçic miii tham dr dai 
hi de tu v.n cho vic thông qua các báo cáo tài chInh hang nm. 

4. Di hOi  dng c dông bt thumg së duqc triu tap trong các trithng hcip sau: 

a. HOi  dng quan tij xét thy cn thi& vi lçii ich cüa Cong ty; 

b. Báo cáo tâi chInh qu, sau (06) tháng hoc báo cáo tài chInh näm d duçic ki&n toán phãn 
ánh v6n chU s& hUii dA bi mt môt na (1/2) so vài s6 du ks'; 

c. Khi s thãnh viên cüa Hi d6ng quãn tn It han s6 thành viên ma 1ut pháp quy dnh hoc It 
han mt ph.n ha (1/3) se thãnh viên quy djnh trong Dieu l; 

d. Co dông hoc nhóm c6 dông quy djnh tai  Khoân 4 Diu 11 cüa Dieu l nay yêu cu triu 
tp Di hi dng c6 dong bang mt van bàn kin nghj. Van bàn kin nghi triu tp phái neu 
rO 1 do và miic dich cuc hop, có ch k cia các c dông lien quan (van bàn kin nghj cO 
the 1p thãnh nhieu bàn de cO dU thu k cüa tAt cã cac c6 dông cO lien quan); 

e. Ban kiem soát cO quyen yeu can triu tp cuc hpp nan Ban kiem soát cO 1 do tin tlx&ng 
rang các thành viên Hôi dng quãn tn hoc Tang giám d6c vi ph?m nghiêm trong các 
nghia vii cUa h theo Dieu 170 Lut Doanh nghip hoc Hi dng quãn tn hành dng hoc 
cO djnh hãnh dng ngoài ph?m vi quyen h?n  cOa mlnh; 

f. Các tnx1ng hçip khác theo quy djnh cUa pháp tut va Dieu 1 nay. 
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a. D ccr các üng vien Hi dng quan trj hoc Ban kim soát theo quy dnh tucmg rng 
ti Khoàn 2, Diu 24 và Khoàn 2, Diu 35 Diu lé nay; 

b. Yêu cu triu tp Di hOi  dng c dông; 

c. Kim tra và nhn bàn sao hoc bàn trich dn danh sách các c dOng có quy&n tham 
dv va bó phiu ti Di hi dng c dông trong gii lam vic cüa COng ty; 

d. Yêu cAu Ban kim soát kim tra trng vAn d cit th lien quan dn quan 1, diu hành 
hoat dng cüa Cong ty khi xét thAy cn thit. Yêu cu phài th hin b.ng van bàn; 
phãi có hQ, ten, dja chi thu&ng tr, quc tjch, s GiAy ching minh nhãn dan, H 
chiu hoc chng th%rc cá nhãn hp pháp khác di vth c6 dông là cá nhãn; ten, dja 
chi thtr&ng trO, quc tjch, s quyt djnh thành 1p hoc s dâng k kinh doanh d6i 

vài c dông là t6 churc; s lucing C6 ph.n va th&i dim dàng k c6 phAn cOa ti~ng c6 
dông, t6ng s6 c6 phAn cUa Ca nhóm c6 dong và t 1 sâ hUu trong t6ng s6 c6 phn 
cUa Cong ty; và vAn d cAn kim tra, mi,ic dIch kim tra; 

e. Các quyn khac thrçic quy djnh tai  Diu l nay. 

Diu 12. Nghia viii cüa cô dông 

Co dông cO nghTa vl,t sau: 

1. Tuãn thU Diu l Cong ty va cac Quy the cUa Cong ty; chAp hành quyet djnh cUa Dai hOi dong 
c6 dông, Hi d6ng quàn tn; 

2. Thanh toán tin mua c6 phAn dã dAng k mua theo quy djnh; 

3. Cung cAp dja chi chInh xac khi dàng k mua c6 phAn; 

4. Hoãn thành các nghTa vii khác theo quy dnh cUa pháp 14t  hin hành; 

5. Chju trãch nhim cá nhãn khi than danh Cong ty di.rài mçi hInh thic de thirc hin mOt  trong 
các hành vi sau dày: 

a. Vi phm pháp lut; 

b. iien hành kinh doanh va cac giao djch khac de tu lçii hoc phc vi lçii Ich cUa t6 chüc, cá 
than khac; 

c. Thanh toan cac khoãn ncr chua den han  tnnrc nguy cci tâi chinh có the xay ra d6i vài Cong 
ty. 
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5. Triu tp hop Di hi dng c dông bt thung: 

a. Hi ding quãn trj phãi triu $p hop Dai  hi ding C6 dông trong th&i hn ba muai (30) 
ngày k tt ngày s6 thành vien Hi d6ng quãn trj con 1i nhi.r quy djnh ti Khoán 4c, Diu 
nay hoc nhin duçyc yêu cAu quy djnh ti Khoãn 4d và 4e Diu nay. 

b. Trithng hcip HOi  dng quãn tn không triu tp hpp Dai  hi d6ng c6 dong theo quy cljnh tai 
Khoãn 5a Diu nay thI trong thii hn ba mucri (30) ngày tip theo, Ban kim soát phâi 
thay th HOi d6ng quãn tn tniu tp hop Di hi d6ng c6 dông theo quy djnh Khoãn 3 Diu 
140 Lut Doanh nghip. 

c. Tniing hqp Ban kim soát không triu tp h9p Dai hOi d6ng c6 dông theo quy djnh tai 
Khoãn 5b DiM nay thi trong thii hn ba mrnii (30) ngày tip theo, c6 dong, nhOm c6 dông 
CO yéU cu quy djnh ti Khoãn 4d DiM nay có quyM thay th HOi d6ng quan trj, Ban kim 
soát triu tp hp Dai hi dMg c6 dông theo quy dinh Khoãn 4 DiM 140 Lut Doanh 
nghip. 

Trong tn1.r1ng hcip nay, c6 dông hoc nhOm c6 dông triu tp hop Di hOi  d6ng c6 dông có 
th d ngh ca quan dãng k kinh doanh giám sat vic triu tp và tiM hành hp nêu xét 
thAy cAn thi&. Tt câ chi phi cho vic triu tp va tiM hành hop Dai  hi d6ng c6 dông sê 
duçic Cong ty hoán lai.  Chi phi nay không bao g6m nhitng chi phi do c6 dông chi ti&i khi 
tham dir Dai  hi d6ng C6 dông, k cã chi phi in & và di lai. 

DiM 14. QuyM và nhim viii cüa Di hi ding C6 dông 

1. Di hOi  d6ng C6 dong thi.r&ng nién tháo 1un và thông qua quyt djnh v các v&i d sau: 

a. Báo cáo tâi chInh nãm da diicic kim toán; 

b. Báo cáo cüa Ban kiém soát; 

c. Báo cáo cüa Hi d6ng quan tn; 

d. K hoach phát triM ngAn han và dài han  cüa Cong ty. 

2. Dai hOi d6ng c6 dông thu?mg niên va bAt thtr&ng Co th thông qua quy& djnh v các vAn d 
sau: 

a. Thông qua các báo cáo tài chInh näm; 

b. Müc c6 tCrc thanh toán hang nm cho m6i loai c6 phAn phO hqp vói Luâ.t Doanh nghip va 
các quyn gAn 1in vài ba1  C6 phAn do. Mc c6 trc nay không cao han mrc mA HOi  d6ng 
quAn trj d nghj sau khi dA tham kháo y" kiM các c6 dông tai Dai hi d6ng c6 dông; 

c. s6 hrcing thành viên cUa HOi  d6ng quãn tn; 
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d. Lira ch9n cong ty kim toán dôc lap; 

e. Bu, min nhim, bAi nhim và thay th thãnh viên HOi  dng quân tn và Ban kim soát; 

f. Tng s tin thu lao cUa các thành vién Hi dng quán tn và Báo cáo tiàn thu lao cUa HOi 
dong quãn tn; 

g. B sung và süa di Diu i Cong ty, trr tru?Yng hçip diu chinh vn diu l do ban them c 
phn mcci trong phm vi s6 lucmg c phAn &rçc quyn chào ban quy djnh ti Diu l COng 
ty; 

h. Loai C6 phAn va s6 hrcmg c6 phAn mth s duqc phát hành cho m6i 1oi c6 phn, va vic 
chuyn nhuçmg c6 phn cUa thành viên sang 1p trong vOng ha (03) nAm du tiên kE tu 
ngày thành lip; 

i. Chia, tách, hçip nhAt, sap nhp hoc chuyn d6i cong ty; 

j. T6 chüc li, giái th (thanh 1) Cong ty và chi dinh ngttui thanh ly'; 

k. KiEm tra va xr l các vi phm cüa Hi dng quãn tn ho4c Ban kim soát gay thit hi cho 
Cong ty và cac c6 dong cOa Cong ty; 

1. Quy6t djnh giao djch du tu hoc ban tâi san cUa COng ty Co giá tn bang hoc han 35% 
t6ng giá trj tài san cUa Cong ty duçrc ghi trong báo cáo tâi chInh k' g.n nhAt dã dixçic kim 
toán; 

m. Cong ty mua 1a  han 10% t6ng s6 c6 phn phát hãnh cüa m6i loai; 

n. Cong ty k k& hçip d6ng, giao djch vài nhüng d6i tucmg duçc quy djnh tai  khoãn 1 Diu 
167 Lust  doanh nghip vài gia tn b.ng hoc lan hcm 35% t6ng giá trj tãi san cUa Cong ty 
duçc ghi trong báo cáo tài chinh k' g&n nht da duçic kim toán; 

o. Các vn d khác theo quy djnh cUa pháp lut và Diu i nay. 

3. c6 dông không duqc tham gia bO phiu trong các trithng hqp sau day: 

a. Các hçip d6ng quy djnh ti Khoãn 2.n, Diu nay khi c6 dong dO hoc ngttui cO lien quan tai 
c6 dông dO là mt ben cfia hp d6ng; 

b. Vic mua lai c6 phn ciia c6 dông do hoc cUa ngithi có lien quan tai c6 dông dO; 

4. Tt cá các nghj quy& và các v.n d dA duqc dua vào chtrang trinh hçp phai ducc dua ra tháo 
1un và biu quy& t?i  Di  hOi  d6ng c6 dOng. 
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Diu 15. Các di din thrqrc uy quyn 

1. Các c dông có quyàn tham du Di hOi  dng c dông theo 1ut pháp co th trijc tip tham dir 
hoc üy quyn cho di din cUa mIrth tham dir. Trong tnl?mg hçip có nhiu hm mt ngu&i di 
din theo Uy quyn duçc cCr thI phái xác djth ciii th s6 c ph.n và s6 phiu bu cUa mi ngithi 
di din. 

2. Vic üy quyn cho ngu&i dai  din d%r hQp Dai  hi ding c dông phái 1p thãnh van ban theo 
mu cüa Cong ty va phâi có chft k theo quy djnh sau day: 

a. Trong trithng hçrp c dong cá nhãn là nguYi Uy quyn thi phái Co chft k cüa c dông dO và 
nguài duçic ty quy&n du hgp; 

b. Trong trung hcip ngtr&i dai  din theo Uy quyn cUa c dông là t6 chCrc Uy quyn thI phãi 
cO chU k cüa nguii di din theo pháp lut, ngu&i dai  din theo i'ty quyn cia c dông và 
nguri &rçTc Uy quyn du hop; 

c. Trong tnrmg hçip khác thI phài cO ch k ctia nglx&i dai  din theo pháp 1i4t cüa cô dong 
và ngu&i duçic üy quyn d hop; 

d. Ngithi ducc Uy quyn dir hp Dai  hi dng c dông phái nOp  van ban üy quyn tnxâc khi 
vào phông hop. 

3. Trong trurng hçip lut su thay mt cho ngthi Uy quyn k giAy chi djnh dai  din, vic chi djnh 
dai din trong tnrmg hcrp nay chi ducc coi là cO hiu 1rc nM giy chi dinh di din dO disçic 
xu& trInh cüng vài thu Uy quyn cho lut su hoc ban sao hçip l cUa thu üy quyn do (nu 
truôc 46 chua dang k) v&i Cong ty). 

4. Trir tnxông hçp quy dinh tai  khoãn 3 Diu nay, phi&i biu quyt cUa ngu&i duçic üy quyn dr 
hop trong phm vi duçic Uy quyn hcip l v.n cO hiu lc trong tnthng hcip: 

a. Ngui ily quyn dä chét, bt han ch nãng lrc hành vi dan sr hoc bj mt nang l%rc hành vi 
dan sij; hoc 

b. Ngu?ri üy quyn dã hüy bO vic chi djnh ñy quyEn; 

c. Ngu&i üy quyn dä hüy bO thm quyn cüa ngui thirc hin vic Uy quyn. 

Diu khoãn nay së không ap ding trong tru&ng hçip COng ty nhn duçc thông báo v sr kin 
lien quan neu trên chm nht b6n muai tam (48) gii thnc khi khai mac  cuc hop Dai  hi 46ng 
c dông hoc truâc khi cuOc hp ducic triu tap lai. 

18 



CMC CORPORATION 
Aspire to nspre the Diqital 'iVorld 

Diu 16. Thay di các quyn cüa c dông 

1. Các quyt djnh cUa Dai  hi dng c dông v vic thay di hoc hUy bô các quyn dac  bit gân 
1in viii mOt  hay mt vài loai c phn së chi duçyc thông qua khi CO sr nht trI bng van ban 
cüa nhUng ngtríii nm gi It nht 65% c6 phn ph thông tham dr hqp, dng thai dtrçic cô 
dông n&n giU It that 65% quyn biu quy& cUa c phn 1oi dO dä &rcic phát hành biu quyt 
thông qua. 

2. Vic th chic mt cuc hop nhtr trên chi cO giá tn khi CO t& thiu hai c dong hoc dai  din 
dtrçc üy quyn cia hq) và các c dong nay n.m giit tM thi&i mt ph.n ba giá trj menh  giá cOa 
các c phn loai  dO da phát hành tham dir. Trong trtthng hçp không cO dü s6 di biu nhu nêu 
trén thi s t6 chüc hp lai  trong vOng ba muai (30) ngày sau dO va nhtng ngithi nm giU c 
ph.n thuc loai dO (khong ph thuOc  vào s lucmg ngu?xi va s6 c6 ph&n) CO mt trirc tip hoc 
thông qua di din duçic Uy quyn du duçcc coi là dü s h.rcing dai  biu yêu cu. Ti các cuOc 
hop riéng bit nêu trên, nhung ngtthi nm git c phn thuc loi dO có mt trc tip hoc qua 
ngil&i dai  din du cO th y&i cu bO phMu kIn và mi ngirii khi bO phi&i kin du cO mt lá 
phiu cho mi c ph.n s hcru thuOc 1oi dO. 

3. Thu tic tin hãnh cac cuc hop riêng bit nhu 4y duçic thrc hin theo cac quy dinh  chung cho 
các cuOc  hop thông thuing. 

4. Tth khi diu khoãn phát hãnh c phân quy dinh khác, các quyn dc bit g.n 1in vi các 
1oi c6 phn có quyn uu dAi së không bj thay d6i khi Cong ty phát hãnh them các c6 phn 
cling loai. 

Diu 17. Triu tp Di hi dIng c6 dông, chirong trinh hçp, và thông báo hçp Di hi dông cô 
dông 

1. Hi dng quãn tn th chCrc tniu tp và 1ra chn dja dim phü hçip cho các cuc hp Dai  hi 
d&ig c dong thithng niên hoc Di hi dng c6 dong bAt thuing theo các quy dinh ti Diu 
13 cüa Diu i nay. 

2. Ngithi triu tp Dai hi dng c dông phai thrc hin nhUng nhim vi sau day: 

a. ChuAn bj danh sách các c dong dü diu kin tham gia vâ biu quy& ti dai  hi trong vOng 
ba mui (30) ngày truc ngày bAt du tMn hânh Dai hOi ding c dOng; chucing trinh hop, 
va cac tâi 1iu theo quy djnh phü hqp vài 1ut pháp và các quy djnh cUa Cong ty; 

b. Xác djnh th&i gian và dja dim t6 chüc dai  hi; 

c. Thông báo va gui thông báo hop  Di hi dng c6 dong cho tAt cã các c dong co quyn d 
hop. 
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3. Thông báo h9p Dai hOi dng c dông phãi bao gm các thông tin v thi gian và dja dim hQp, 
chucing trInh hop và các thông tin lien quan yE cãc vn dE sê duqc thão 1un và biEu quyt ti 
d?i hOi. DEi v&i các cE dông dA thrc hin vic hxu k c6 phiu, thông báo hçp Di hi dng c6 
dông có thE duçic gri dEn t6 chüc km k, dEng thin cong bE trén phucmg tin thông tin cüa S 
Giao djch Chthig khoãn/ Trung tam Giao djch Chüng khoán, trên website cüa Cong ty, mt (1) 
t?Y báo trung ucing hoc mt (1) t& báo dja phucing nai Cong ty dong trii si chInh. DEi vth cac 
cE dông chua thrc hin vic luu k cE phiEu, thông báo hQp Dii hi dng cE dông có thE duçic 
gCri cho cE dông bang cách chuyEn tn tay hoc gti qua bun din b&ng phucing thic bão dAm 
ti dja chi da clAng k cUa cE dông, hoc tci dja chi do cE clông do cung cAp dE phic vi vic 
gii thông tin. Trong tnIlng hcip cE dông da thông báo cho Cong ty bang vAn bAn yE sE fax 
hoc dja chi thu din tc, thông bAo hp Dai hOi dEng cE cong có thE duçic gii t(ci sE fax hoc 
dja chi thu din ti dO. Trong tru?mg hcip cE dOng là ngu1i lAm vic trong Cong ty, thông báo 
cO thE dmg trong phong bI dan kin gri tn tay hQ tci ncii lam vic. Thông báo hp Di hOi 
clEng cE dông phAi duac gri tnxc it nhAt mi.rin 1Am (15) ngày truàc ngAy hQp Di hôi cong cE 
dOng, (tInh tr ngAy ma thông báo duçic gui hoc chuyEn di mt cách hcrp l, duçic trA cuóc phi 
hoc duçic bO vao hOrn thu). Trong trtr1ng hcip Cong ty cO website, thông báo hQp Di hi 
dEng cE cong se duc cong bE trén website cUa Cong ty dEng thin vài vic gui thông báo cho 
các cô dông. 

4. CE cong hoc nhóm cE cong duqc cE cp ti KhoAn 4 DiEu 11 cUa DiEu l nay có quyEn dE 
xuAt cac yEn cE dua vao chucing trInh hQp Di hi dEng cE dông. DE xuAt phai duçic lAm b.ng 
vAn bàn va phAi duçic gui cho Cong ty it nhAt ba (03) ngày lAm vic trmvc ngày khai mc Dti 
hOi dEng cE dOng. DE xuAt phAi bao gEm hQ và ten cE dông, sE lucing va l°ai  cE phAn nguin do 
n&n giu, và nOi  dung cE nghj dua vào chucing trInh hop. 

5. Nguin triu tp hQp Dai  hi dEng cE dOng co quyEn tu ch6i nhung cE xuAt lien quan dn 
KhoAn 4 cUa DiEu 17 cüa DiEu l nay trong cac trtr&ng hcip sau: 

a. DE xuAt duçic gui dEn không dung thin h?n  hoc không dü, không dOng ni dung; 

b. VAo thin diEm cE xuAt, cE dông hoc nhOm cE dông không cO dU it nhAt 5% cE phAn phE 
thông trong thin gian lien tiic It thAt sáu (06) tháng; 

c. VAn dE dE xuAt không thuc phm vi thEm quyEn cUa D?i  hi dEng cE cong ban bc và 
thông qua. 

6. HOi  dEng quAn trj phAi chuAn bj dir thAo nghj quyEt cho tung vAn cE trong chtrcing trInh h9p. 

7. Trong trithng hçip tAt cã cE dông dai  din 100% sE cE phEn cO quyEn biEu quyEt trrc tiEp tham 
dir hoc thông qua dai  din duac üy quyEn ti Dai  hi dEng cE dOng, nhIing quyEt djnh duqc 
Di hi dEng cE dông nhAt tn thông qua dEu duçc coi là hçip l kE cA trong tni.tung hçip vic 
triu tp Di hOi  dEng cE cong không theo dung thu Wc hoc nOi  dung biEu quyEt không có 
trong chtrcmg trInh. 
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l3iêu 18. Các diêu kiin tin hành hçp Dai  hi dong cô dông 

1. Di hi dng c dông ducic tin hành khi có s c dong d%r hçp dai  din trên 50% c phn có 
quyn biu quyt. 

2. Trong trithng hçip không cô dü s luvng dai  bi&i cn thMt trong vông ba mtrai (30) phüt k tü 
thi dim n djnh khai mac dai hOi, ngtthi triu tp hop huy cuOc hçp. Cuc hop Dai hOi dng 
c dông phái duqc triu tp lai  trong vông ba muai (30) ngày k tr ngày dr djnh t6 chüc Dai 
hi dng c6 dông ln thi nht. CuOc  hop  Dai hOi dng c6 dông triu tp ln thu hai chi thrqc 
tin hành khi Co thãnh viên tham dir là cac c dông và nhUng di din duçic Uy quyn d%r hp 
dai din cho It nhAt 33% t6ng c phn có quyn biu quyk Trong trtxng hp nay Dai  hi 
duçc coi là hcrp l và cO quyn quyt djnh tt cá các vn dà ma Dai hOi dng c6 dông ln thu 
nht có th phê chun. 

3. Trong trumg hçp dai hOi ln thi'r hai không duqc tin hành do không cO dU s dai  bi&i cAn 
thit trong vông ba mui (30) phüt k hr th?i dim An djnh khai mac  di hi, cuOc hop Dai hi 
dng c dông lAn thr ba có th ducic triu tp trong vông hai muri ngày k hr ngày d djnh 
iin hãnh dai hOi lAn hai, va trong tnthng hçvp nay dai hOi  duqc tiAn hành không ph thuOc vao 
s luçrng  c dông hay dai  din duçic uy quyn tham d và t) l c phAn có quyn biu quy& 
cUa h. Trong truông hçrp nay Dai hOi thrçic coi là hçrp l và có quyAn quy& djnh tAt cã cac vAn 
dè ma Di hOi  dng c dông lAn thir nhAt cO th phé chuAn. 

4. Theo d ngh cüa Chü tQa, Bai  hii dng C6 dông có quyèn thay d6i chrning trinh hop  dä duqc 
gli kern theo thông báo mri hp hop  thi.rc. 

.X . . . A Bieu 19. The tharc tien hanh hçp va bieu quyet ta Baa hçn dong co dong 

1. Vào ngày t6 chirc Dai  hi d6ng c6 dông, Cong ty phãi thc hin thU taic dang k c6 dông và 
phái th?c hin vic clang k3 cho dn khi cac c6 clông CO quyn dir hop cO mt clang k hét. 

2. Khi ti6n hàrih clang k c6 dông, Cong ty s cAp cho hmg c6 cong hoc di diên duqc Uy quyèn 
cO quy6n biu quyt mOt  the bi&i quy&, trén dO có ghi s6 clang k, hQ và ten cUa c6 cong. hQ 
và ten dai  din ducc Uy quy6n va s6 phi6u biu quy& cUa C6 cong dO. Khi ti6n hành bi6u quyt 

tai di  hOi, s6 the Ung h nghj quyt duçrc thu trithc, s6 the phan d6i nghj quyt duçrc thu sau, 
cu6i cUng d6m t6ng s6 phiu tan thãnh hay phãn cM c quy& dinh.  T6ng s6 phi6u Ong hO, 
phán d61 tCrng vAn c8 hoc bO phiéu trng, s duqc ChU toa thông báo ngay sau khi ti6n bath 
biu quy6t vAn d do. Dai  hôi sê tir chn trong s6 dai  biu nhUng ngu?ri chju trách nhim kirn 
phiu hoc giám sat kim phi&i va n6u dai hOi không chçn thI ChU tQa se chn nhtng ngtr1i 
dO. s6 thành vien cUa ban kim phiéu không qua ba (3) ngu?ii. 

3. c6 cong dn dar Dai hOi d6ng C6 cong muOn  cO quyn clang k ngay và sau dO cO quyn tham 
gia va biu quyt ngay tai dai hOi. ChU toa không cO nghTa vi thrng dai hOi d cho c6 cong d6n 
muOn dang k va hiu lirc cUa các dçirt  bi6u quyt cia tin hãnh truàc khi c6 dông dn muOn 
tham dr së không bj ãnh hu&ng. 
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4. Di hOi  ding c dong s do ChU tjch Hi dng quãn tn chU tn. Phó ChU tch Hi ding quan trj 
có th thay th ChU tjch khi cn. Nu cá ChU tjch va Phó ChU tjch HOi  dng quàn tn du không 
th lam chU toa, các thành vién cia HOi  dng quán tn có mt s chi djnh mt ngtthi trong s hç 
diu khin d D?i hOi dng c dong bu ra ChU toa trong s6 thng nguii dr hop. ChU tjch, 
Phó ChU tjch hoc Chü toa dtrqc Di hi dng c dông bAu ra chi djnh rnt thu k dE 1p  biên 
ban di hi. Tniàng hçp b&u ChU tQa, ten ChU tQa duçrc d cü và s6 phiu bu cho ChU t9a 
phãi duçic cong b6. 

5. Quyét djnh cüa ChU to? v tnInh t1r, thu tVc  hoc cac sir kiin phát sinh ngoài chuang trinh cüa 
Di hi ding c dông së mang tInh phan quy& cao nhk 

6. Chü to? Di hOi  dng c dông có th hoän h9p dti hi ngay Ca trong tru?Yng hçip dâ cO dü so 
d?i biEu cn thit dn mt th&i dim khac va t?i mOt dja dim do chU to? quy& djnh ma không 
cn ly kién cüa di hOi  nu nhin thy ring (a) các thành viên tham dr không th cO ch 
ngi thun tin O dja dim tO chüc di hi, (b) hành vi cUa nhng nguOi cO mt lam mt trt tij 
hoAc cO khá nng lam mt trt tu cOa cuc hop hoc (c) sr trI hoan là cn thi& d các cong 
vic cüa cl?i hOi  ducic tiM hành mt each hçip 1. Ngoai ra, Chü to? d?i  hi cO th hoãn d?i hOi 
khi cO sr nh.t tn hoc yéu cAu cUa Dai  hi dMg cO dông dA cO dü sO luçing 41 bi&i dir hçp 
cAn thit. Thi gian hoân t6i da không qua ba (3) ngày k ttr ngày dlgT dlnh  khai mc d?i hOi. 
Di hOi  hçp li s chi xem x& cac cong vic lë ra d duqc giãi quyt hcp pháp t?i d?i hOi bj trI 
hoAn truàc do. 

7. Trong trumg hcrp chü tQa hoân hoc t?m  drng Di hi dOng cO dOng trái vài quy djnh t?i 
Khoãn 6, Diu nay, Di hi dOng CO dông bAn mt ngui khac trong sO nhung thành viên tham 
dr d thay th chU tQa diM hành cuôc hçp cho dM lUc kt thüc và hiu hrc các bi&i quy t?i 
cuc hp do không bi ãnh hining. 

8. Chu to? cOa di hi và Thu k 41 hi có th tiM hành các hot dng ma hQ thAy cAn thi& d 
diM khiM D?i  hi dMg cO dông mOt  cách hçip 1 và cO trt tr; hoc d dai hi phan ánh duçic 
mong muOn cüa da sO tham d. 

9. Chü tjch Hti dOng quãn tn cO th yêu cAu các cO dông hoc di din duçic üy quyAn tham dir 
Di hOi  dOng cO dông chju sr kim tra hoc các bin pháp an ninh ma Hi dOng quãn tn cho là 
thIch hçip. Trong tnx?lng hcip CO cO dOng hoc d?i  din duqc Uy quyM không chju tuãn thu 
nhUng quy djnh v kim tra hoäc các bin pháp an ninh nOi tnên, HOi  dOng quãn tn sau khi 
xem xét mOt  cách cAn trQng cO th tr chOi ho.c triic xut cO dong hoc 41 din noi trén ra 
khOi Di hôi. 

10. HOi  dMg quãn trj, sau khi dã xem xét mOt  cách cAn trQng, có th tiM hãnh các bin pháp duçc 
Hi dng quân trj cho là thich hcip d& 

a. DiM chinh sO ngu&i có mt t?i  dja dim chInh h9p Di hi dOng cO dông; 

b. Bão dam an toãn cho moi nguiii có mt t?i  dja dim do; 
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c. Tao  diu kin cho c dông tham dr (hoc tip tic tham dii) dai  hi. 

Hi dng quãn trj có toàn quyn thay di nhfing bin pháp néu trèn và áp ding tht ca các bin 
pháp nu HOi  dng quán trj thy cAn thik Các bin pháp áp ding có th là cp giy vào cUa 
hoc si'r dmg nhung hInh thirc hja chpn khác. 

11. Trong tn.r&ng hçip tai Dai hi dng c dông có áp ding các bin pháp nói trên, Hi ding quân 
tn khi xác dinh dja dim dai  hi co th: 

a. Thông báo rAng d.i hi s dirçic tin hânh tôi  dja dim ghi trong thông báo và chü toa dai 
hi s có mt tai  dO ("Dja dim chInh cüa dai  hi"); 

b. B tn, th chüc d nhüng c dông hoc dai  din duqc üy quyn không dir hp duqc theo 
Diu khoàn nay hoc nhUng ngthi mu6n tham gia O dja dim khác vOi Dja dim chInh cUa 
dai hOi có th d6ng thii tham dir dai  hi; 

c. Trong tnithng hcip nay, mçi c dOng s ducc coi là tham gia dai  hi a dja dim chmnh cUa 
dai hi. Thông báo v vic th chrc cti hi không cAn nêu chi tit nhUng bin pháp th chic 
theo Diu khoãn nay. 

12. Hang näm Cong ty phai th chirc Dai  hi dng c dông It nhât mOt  (1) lan. Dai hOi dng c 
dong thuang niên không duqc t chüc dirOi hmnh th(rc lAy y kin bAng vn bàn. 

Diêu 20. Thông qua quyt d!nh  cüa  0a1  hi dong cô dông 

1. Tnr trlx?mg hcip quy djnh t?i  Khoãn 2 cUa Diu nay, cac quyt djnh cüa Di hi dng c dOng 
së duçic thông qua khi nhn duorc t l chAp thun trén 50% trong thng s phiu biu quyt cüa 
các c dong cO mt tn1rc tip hoc thông qua dai  din ducic üy quyM cO mt ti Di hi dng 
c dong va tham gia biu quy&. 

2. Các quyt dnh cüa Dai hOi dng c dong lien quan dn vic sira dM và b sung Diu l, Ioi 
c6 phiu và s hrcrng c phiu duçic chào ban, vic t chirc lai  và giãi th Cong ty, giao djch 
dAu ti.r hoc ban tài san Cong ty hoc chi nhánh cO giá trj tr 35% tr& len t6ng giá tn tài san cüa 
Cong ty tlnh theo báo cáo tài chlnh k gAn thAt duçrc kim toán s chi duçrc thông qua khi 
nhn duçrc t l chAp thun it nhAt là 65 % trong t&lg s6 phi&i biAu quyAt cula cac c dông cO 
mt trrc tip hoc thông qua dai  din duçic uly quyn có mt tôi  Di  hOi  dng c dong và tham 
gia biu quyt. 

A • • . . Dieu 21. Tham quyen va the thuc lay y kien co dong bang van ban de thong qua quyet dinh 
cüa Di hi dông c doug 

ThAm quyn và th thrc lAy kin C6 dong bAng van ban d thông qua quyt djnh cula Di hOi  d6ng 
c6 dOng duçrc thirc hin theo quy djnh sau day: 
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1. Hi dng quãn trj có quyn ly kin c dong bang vn bàn d thông qua quy& djnh cüa Dai 
hi ding C6 dông bt cr lüc nào nu xét thAy cn thi& vi lqi ich cUa Cong ty. 

2. Hi d6ng quân trj phãi chun bj phiu thy ki6n, dij tháo quyt djnh cüa Dai  hi d6ng c6 dông 
và các tài 1iu giái trmnh dir thào quyt djnh. Phiu lAy kin kern theo dir thào quyt dnh và 
tài lieu giãi trinh phâi duçic gri b.ng phinmg thrc báo dam d6n duqc dja clii thuing trü hoc 
dja chi tri sâ chInh cUa tlrng c6 dOng It nhAt 15 ngày tnxc ngày hét h?n  nhn phi6u ki6n. 

3. PhiM lAy kin phãi cO cac ni dung chii y6u sau dày: 

a. Ten, dja chi trii s& chinh, s6 và ngày cAp GiAy chng nhn dang k kinh doanh, noi däng 
k3 kinh doanh cUa Cong ty; 

b. Mic dich lAy kién; 

c. 119, ten, dja chi thuting tn'i, qu6c tch, s6 GiAy cMrng minh nhán dan, Ho chiu hoc ching 
thrc cá nhân hçrp phap khác cüa c6 dông là cá nhân; ten, dja chi thtrng IrU, qu6c tjch, s6 
quy6t djnh thành 1p  hoc s6 dng k9 kinh doanh cüa c6 dOng hoc dai  din theo üy quyn 
cüa c6 dông là t6  chüc; s6 krcrng c6 ph.n ca t&ng loai và s6 phiu biu quyEt cUa C6 dông; 

d. VAn d c&n lAy 9 kién d6 thông qua quyét djnh; 

e. Ph.rcYng an biu quyét bao g6rn tan thành, không tan thành và không cO 9  k16n; 

f. Thi han  phái gfti v Cong ty phiu lAy 9 kin dA duc trá li; 

g. HQ, ten, thu k9 cüa Chü tjch Hi d6ng quãn trj và nguii di din theo pháp lut cCza Cong 
ty. 

4. Phiu lAy 9  kin dã duçic trã l&i phãi có thft k9 cUa c6 dong là cá than, cUa nguOi dai  din theo 
iiy quy6n hoc ngu&i dai  din theo pháp lut cüa c6 dong là t6 chüc. 

Phiu thy 9 kin gth v Cong ty phái ducic dirng trong phong bi dan kIn và không ai dtrqc 
quyn m tnràc khi kim phiéu. Các phiu thy 9 kin gui v& Cong ty sau thii h?n  dA xác djnh 
tai ni dung phiéu thy 9 kin hoc dã bj m& d8u không hqp l. 

5. Hi d6ng quãn tij kim phiéu và 1p biên bàn kim phi6u dui sir cht'rng kin cia Ban kim 
soát hoc cüa c6 dông không nm gift chrc vii quãn 19 Cong ty. Biên bàn kirn phiu phãi Co 

các nOi  dung chit y6u sau day: 

a. Ten, dja chi trV s chInh, sé và ngày cAp GiAy chüng nhn dàng k9 kinh doanh, ni dng 
k9 kinh doanh; 

b. M%ic dIch va cac vAn d cAn thy 9 ki6n d thông qua quy6t djnh; 
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c. s6 c dông vài thng s phi&i biu quyt dA tham gia biu quyt, trong do phân bit s 
phiu biu quy& hcip 1 và s biu quyét không hçip 1, kern theo ph 1ic danh sách c6 
dông tham gia biu quyt; 

d. Tng s phi& tan thành, không tan thãnh va không có kin dM vài tirng vn d& 

e. Các quyt djnh dã duçrc thông qua; 

f. Hc, ten, chü k cUa ChU tjch Hi dng quãn uj, ngu?ci dai  diên theo pháp 1ut cüa Cong ty 
va cUa ngu?yi giám sat kim phiu. 

Các thành viên HOi  c1ng quãn tn và ngui giám sat kim phiu phãi lien dri chju trách nhim 
v tInh trung thrc, chInh xac cüa biên bàn kim phi&i; lien dài chju trách nhim v các thit 
hai phát sinh tü cac quy& djnh duçic thông qua do kim phiu không trung thrc, không chInh 
xac. 

6. Biên ban két qua kim phiu phãi duqc g1ri c1n cac c dông trong vông mtr&i 1m (15) ngày, 
k t ngày k& thüc kim phiu. 

7. Phiu ly kin dA duqc trá liii, biên bàn kirn phiu, toàn van nghj quyt dA dixcic thông qua 

và tãi 1iu cO lien quan gUi kern theo phiéu ly y" kin du phãi ducic luu gi tai trii sâ chinh 
ctia Cong ty. 

8. Nghj quy&, quy& djnh cUa D?i hOi dng c dong theo hinh thUc 1y kin bang van bàn duçic 
thông qua nu &rcc s c dông dai  din tren 50% tng s phiu biu quyét cUa tt cã c dông 
cO quyn biu quyt chip thun. Nghj quyt, quy& djnh duqc thông qua theo hInh thUc ly 
kin c6 dOng b.ng van bàn cO giá trj nhu nghj quyt, quy& djnh duçc thông qua tai cuc hp 

Dai hOi dng c6  dông. 

Biu 22. Biên bàn hçp Di hi ding c1 dOng 

1. Biên bàn Dti hi dng c dông duçic coi là bang chUng xác thrc v nhüng cong vic cia dtrçTc 
tin hành tai Di hi Mng c dong trr khi có kin phan d61 v ni dung biên bàn duçxc dua ra 
theo dUng thU t11c quy djnh trong vOng rnuii (10) ngày k tU khi gUi biên bàn. Biên bàn phai 
duqc 1p bang ting Vit, cO chU k xác nhn cUa ChU tQa di hi va Thu k. 

2. Cong ly th chUc kru tnt và cOng b biên bàn cuOc  hp Bi hOi  dng c dOng tnên trang thông 
tin din tU cUa Cong ty trong thii h?n  hai muth b6n (24) gir hoc gUi cho tht cã các c6 dong 
trong vOng miRii lam (15) ngày k ttr ngày két thUc cuc hop. Các bàn ghi chp, bién bàn, s 
chU k3 cUa các c6 dOng dir hop và van bàn Uy quyn tham d? phai duçic km giU ti ti s 
chInh cUa Cong ty. 
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Diu 23. Yêu cu buy bO quyt djnh cüa Dai  hôi dng c dông 

Trong th&i h?n  chin muth (90) ngày, k tir ngày nh.n ducrc biên ban hQp Dai  hi dong c6 dông 
hoc biên bàn k& qua kim phiu ly kin c dông bang van bàn, thành viên Hôi dng quãn tn, 
Kim soát viên, Tang giam d6c, hoc nhóm c dông quy djnh tai  Khoân 4 Diu 11 Diu 1 nay cO 
quyn yêu cu ba an hoc Trpng tài xem xét, buy bO quy& djnh cüa Dai  hi dng c6 dong trong 
các tnthng hcp sau day: 

1. Trinh tr va thU tic triu tap hp Di hi ding c dông không thrc hin dUng theo quy djnh cUa 
pháp 1ut và Diu 1 Cong ty; 

2. TrInh tir, thU tiic ra quy& djnh va nOi  dung nghj quyét, quyt djnh vi pham pháp lut hoc Diêu 
lCOngty. 

CHU'ONG VII. HQI DONG QUAN TIll 

Diu 24. Thành phn và nhim ky cüa thành viên Hi dng quail trl 

1. s6 hrcmg thành vien Hi dng quãn trj it nht là nm (5) ngu?ri va nhiu thAt là muii mt (11) 
ngi.riri. Dai hOi dng c dông së quy& djnh s lucing thành viên Hi dng quãn tn cUa tirng 
nhim kST. Nhim kSr  cUa Hi dng quãn tnj là nAm (5) nàm. Nhim kS'  cUa thành viên Hi dng 
quãn trj không qua näm (5) nam; thành vién Hi dng quan trj Co th duç!c bAu li vâi so 
nhim k' không han  ch. Tng s6 thành vién Hi dng quãn frj dc 1p không diu hành phái 
chim it nhAt mt phAn ba (1/3) tng s thãnh viên Hi dng quãn tn. 

2. Các c dông nAm gift c phn pM thông trong th&i han  lien tic It nhAt sáu (06) thang có quyn 
gOp s6 quyn biu quy& d d cü các Ung viên HOi dng quãn tij. C dông hoc nhóm c6 dông 
nm gift tir 5% dn duii 10% thng s C6 phAn cO quyn biu quyt duqc d cir mOt  (01) Ung 
vién; tir 10% dn duài 30% duçc d cft hai (02) irng viên; tir 30% dn du(ri 50% duçTc d cü ba 
(03) ing viên; tir 50% dn duài 65% dtrçrc d cr Mn (04) rng viên và n&i tft 65% tr& len ducic 
dê cüdU s6Ungviên. 

3. Trong tnx?mg hçrp s6 hrcmg cac irng viên HOi d6ng quãn tnj thông qua dê cü và Ung vn 
không dU s6 hrcmg cAn thiét, 1101  d6ng quãn trj ducmg nhim có th d cCr them Ung viên. Vic 
1101 d6ng quân fri dumig nhim d cir Ung viên HOi  d6ng quãn tn phài dirac cOng b6 rO rang 
và phai duçic Dai hOi d6ng c6 dông thông qua truàc khi tin hành d cir. 

4. Thành viên llOi d6ng quan trj s không cOn tu cách thành vién flOi d6ng quàn fri trong nthng 
hçvp 

a. Thãnh viên do không dU Pr cách lam thành viên llOi d6ng quân tnj theo quy djth cUa Lut 
Doanh nghip hoc bj luât pháp cm không duçic lam thành viên E10i d6ng quân tij; 
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b. Thành vien dO có dan xiii tir chc b.ng van bàn gUi dn trii sU chInh cüa Cong ty; 

c. Thãnh viên do bj h?n ch& b m.t näng lc hãnh vi dan sv; 

d. Thành viên dO yang mt không tham dr các cuc hgp cüa HOi  dng quãn trj lien tic trong 
vOng sáu (06) tháng, và trong thñ gian nay Hi dng quãn ti-j không cho phdp thành viên 
dO v.ng mt và d phan quy& rang chUc vi.i cUa nguii nay b bO tr6ng; 

e. Thành viên dO bj cách chUc thãnh viên Hi dng quan tn theo quyt dnh cUa Dai hi dng 
c dong. 

5. Vic b6 nhim cac thành viên Hi dng quãn uj phãi dtrçic thông báo theo các quy dnh cüa 
pháp 1ut ye chUng khoán va thj tnthng chUng khoán. 

6. Thãnh viên Hi deng quãn trj không nh.t thi& phái là ngthi nam giU ce phan cüa Cong ty. 

Dieu 25. Quyen han  và nghla vu cüa Hi deng quãn trl 

1. bat dng kinh doanh va các cong vic cOa Cong ty phãi chin sir quãn 1 hoäc chi dao  thrc 
hin cUa Hi deng quãn trj. Hi deng quan tij là ca quan co dy dO quyen han  de thrc hin tht 
cã cac quyen nhân danh Cong ty, trir nhUng thm quyen thuc v Di hi ding ce dông. 

2. Quyen và nghTa vi cUa Hi deng quân trj do lust pháp, Dieu l, các quy che nOi bO cUa Cong 
ty và quy& djnh cUa Dai hOi  deng ce dông quy djnh. Cii th& Hi deng quãn tn có nhthig 
quyèn han  và nghia viii sau: 

a. Quyét djnh chien luçic, k hoach  phát trien trung han,  ke hoch san xuat kinh doanh và 
ngân sách hang nàun cUa COng ty; 

b. Xác djnh cac mitc tiêu hoat dOng  trên ca so các miic tiêu chin hrçic dA duac Di hi deng 
ce dong thông qua; 

c. Be nhim và mien nhim Teng giám dee, ngirOi dieu hãnh doanh nghip khác cUa Cong ty 
và quyet dinh mUc hxang cOa hQ; 

d. Quy& djnh ca cau t chUc, quy che quan l ni b Cong ty; 

e. Giãi quyet cac khieu nai  cOa Cong ty dei vOi can b quàn l cOng nhr quyet djnh lira chgn 
dai din cUa Cong ty de giái quy& các vAn de lien quan tOi các thU tiic pháp l cheng lai 
can b quãn l dO; 

f. De xuAt các loi C6 phiéu cO the phát hành và t6ng s6 c6 phieu phát hãnh theo tUng loai; 
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g. Dè xut vic phát hanh trái phiu chuyEn d6i thành c6 phiu và các chüng quyn cho phép 
ngu1i sà hüu mua c6 phiéu theo mirc giá djnh truóc; 

h. Quy& djnh chào ban c phn mài trong phm vi s c phn dtrqc quyn chào ban cUa trng 

1°ai, quy& djth giá chào ban va th?i dim chào ban c phiéu, trái phiu chuyn di và các 
chrng khoán chuyn d61; 

i. Quy& djnh vic phát hành trái phiéu và huy dng them v6n theo hmnh thic khác; 

j. B nhim, min nhim, cách chüc Tng giam dc hay can bO quãn 1 hoc ngu&i di din 
cUa Cong ty khi HOi  dng quãn tn cho rang dO là vi 1i ich t6i cao cUa Cong ty. Vic bAi 
thim noi trên không duqc trai vii các quyn theo hçip ding cóa nhUng ngtthi bi bAi nhim 
(nu cO); 

k. Cir ngithi di din theo üy quyn thirc hin quyn sâ hüu c6 phan hoc ph.n vn gOp r 
Cong ty khác; quyt dinh mirc thu Lao và lçii Ich khác cUa nhitng nguii do; 

1. D xuAt mirc c tCrc hang nãm và xác djnh m(c c tüc t?m  th&i; quyt djnh vic tim rng 
c6 tc, t) 1 t?In  ing c tirc, th&i dim t?m  üng c tc; th chic vic chi trã cô t1c; 

m. D xut vic tái c cu hoc giái th Cong ty; 

n. Quyt dinh giái pháp phát trin th trtrOng, tiép thj và cong ngh; 

o. Thông qua hçip dng mua, ban, vay, cho vay và hçip ding khác cO giá tn bang hoc lan 
hon 35% thng giá tn tài san duçic ghi trong báo cáo tài chInh gan nht cOa Cong ty, trr hcip 
dng và giao djch quy djnh phai duqc Dgi hi dng ctS dông chip thun theo quy djnh cUa 
pháp 1ut. 

p. Trinh báo cáo tài chinh nm dA dtrqc kim toán, báo cáo quàn tn Cong ty ten Dai hOi dng 
cô dông; 

q. Báo cáo Di hi dng c dông vic HOi  dng quãn tn b6 nhim Tng giám d6c; 

r. Duyt chi.rang tnInh, ni dung tâi lieu phvc vii hp Dai hOi dng c6 dông, triu tp hp Dai 
hi dng c dông hoc ly kin d Dai hOi ding c dong thông qua quyét djnh. 

3. Nhüng vn d sau day phãi dugc Hi dng quãn trj phê chuAn: 

a. Thành 1p chi nhanh hoc các van phOng dai  din cüa COng ty; 

b. Thãnh Lp cac cong ty con cüa Cong ty; gop van, mua c phAn cüa doanh nghip khác; 
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c. Trong pham vi quyn han cüa Hi d6ng quãn trj theo quy dinh  cUa pháp 14t  và Diu 1 
Cong ty, Hi dng quan trj tiy trng thi c1im quy& djnh vic thc hin, sCra di và hUy bO 
cac hçp dng lcn cia Cong ty (bao gm cac hcip dng mua, ban, sat nhp, thâu tOrn cong 
ty và lien doanh); 

d. Chi djnh va bãi nhim nhftng ngtthi dixqc Cong ty Uy nhirn là di din thung mi và Lut 
str cüa Cong ty; 

e. Vic vay nçi và vic thc hin cac khoan th chap, bão dam, bão lnh va bi thung cüa 
Congty; 

f. Các khoãn du tir khong nm trong k hoach kinh doanh va ngán sách vuçit qua nm mirai 
(50) t dng Vit Nam; 

g. Vic mua hoc ban c phn cUa nhUng cOng ty khác &rcic thành 1p i Vit Narn hay nrntc 
ngoài; 

h. Vic dinh  giá các tài san gOp vào Cong ty không phãi bang tin lien quan dn vic phát 
hãnh c6 phiu hoc trái phiu cUa Cong ty, bao grn yang, quyn sr diing dt, quyn sà 
hctu trI tue, cOng ngh va bI quy& cong ngh; 

i. Vic Cong ty rnua hoc thu hi không qua 10% mi loai c phAn; 

j. Các v.n d kinh doanh hoäc giao djch ma Hôi dng quán tn quyt djnh can phãi CO si,r 
chp thun trong phm vi quyn h?n  va trách nhim cUa minh, dc bit là các hp dng 
gifla Cong ty va nhng ngu&i ducc quy djnh t?i  Khoãn 1 Dian 120 cüa Lut Doanh nghip 
vài giá tn nhO hin 20% t&ig giá trj tài san cUa Cong ty duçic ghi trong báo cáo tài chInh dA 
duçc kirn toán g.n nhAt; 

k. Quy& djnh mirc giá mua hoc thu hi c6 phn cUa Cong ty. 

4. Hi dng quán tn phái báo cáo Dai  hi dng c dOng v hoat dng cüa mlnh, ci thE là yE vic 
giám sat cüa Hi dng quãn Ui d6i vth T6ng giám dc và nhung can b quãn l khác trong 
näm tâi chInh. Trong truông hcip HOi  dng quan trj không tnmnh báo cáo cho Dai  hi dng cE 
dong, báo cáo tài chinh hang nAm cüa Cong ty së bj coi là không co giá trj. 

5. Tth khi 1ut pháp va DiEu l quy djnh khác, HOi  dng quãn tn có thE ban hành các quy djnh 
cho phép các can bO quan l và nhán viên cAp duài dai  dien xCr l cOng vic thay mt cho 
COngty. 

6. Thành vien HOi  dng quãn tn (khOng tinh các d.i din duc üy quyEn thay thE) dtrçvc nhn thu 
lao cho cong vic cüa rnInh viii tu cách là thành viên HOi  dng quãn trj. Tang mirc thu lao cho 
HOi dng quan trj së do Dai hi ding c dOng quyEt djnh. Khoãn thu lao nay së dirqc chia cho 
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các thãnh viên Hi thig quãn ti-i theo thoá thun trong Hi dng quan tij hoc chia du trong 
tru?lng hcip không thoá thun dirçc. 

7. Tang s iin trä thU lao cho cac thành vien HOi  dng quàn trj phái di.rçrc ghi chi ti& trong báo 
cáo thuing nién cUa Cong ty. 

8. Thành vien HOi  dng quàn trj nm giü chCrc vi diu hãnh (bao gm Ca chUc vii ChU tjch hoc 
Phó ChU tjch), hoc thãnh viên Hi dng quán tn lam vic ti các tiu ban cUa llOi dng quãn 
tn (nu co), hoc thirc hién nhüng cong vic khac ma theo quan dim cUa Hi &ng quãn ti-i là 
nm ngoài pham vi nhim vii thông thung cUa mOt  thành viên HOi  dng quãn tn, có th dtrcic 
trã them tin thU lao dtrth dung mOt  khoãn tin cong trQn gói theo tirng ln lixang, hoa hang, 
ph.n tram lçii nhun, hoc duài hinh thUc khac theo quy& djnh cUa Hi dng quãn trj. 

9. Thành viên HOi  dng quãn tn có quyn duçic thanh toán tht cã các chi phi di lai,  an, i và các 
khoãn chi phi hcp l khác ma h9 da phai chi trá khi thirc hin trách nhim thành viên Hi dng 
quãn trj cUa mirth, bao gm cá cac chi phi phát sinh trong vic tâi tham dr cac cuc hQp cUa 
HOi dng quãn tnj, hoc cac tiu ban cUa Hi dng quãn tn (n&i co) hoc Di hOi  ding c 

dông. 

A Dieu 26. Chu tch,  Pho Chu tch  HQI dong quan tr! 

1. Hi dng quãn ti-i  se bu tr cac thành viên HOi  dng quãn tn mt ChU tjch va mt hoc mOt  s 
Phó ChU tjch. 

2. ChU tjch Hi ding quart trj cO trách thim triu tp và chU tQa Dai hOi dng c dong và các 
cuc hp cUa Hi dng quán tn,  dng thcii CO nhirng quyn hin và nghia vu khác theo quy 
djnh Diu 1 nay và Luât Doanh nghip. Phó ChCi tjch cO cac quyn và nghia vi nhu ChU tjch 
trong truông hçip duc ChU tjch Uy quyn nhung clii trong tnxrng hqp ChU tjch dA thông báo 
cho Hi dng quân tn rang mlnh v.ng mt hoc phãi vng mt vi nhlng 1 do bt khã kháng 
hoc mAt khã nâng thc hin nhim vi cUa mInh. Các Phó ChU tjch thay th ChU tjch trong 
tnuing hçip ChU tjch không th thirc hien nhim vi cUa mInh theo vi tn cUa hç. Nu cã ChU 
tich va các Phó ChU tjch cUng tim thii không th thijc hin nhim vii ciia hQ, Hôi dng quãn 
tn s b&u mt ngithi trong s hg d thrc hin nhim v11 cUa ChU tjch trong thii gian dO theo 
nguyen tc da s qua ban. 

3. ChU tjch HOi  dng quãn tn dam bão vic HOi  ding quart trj gUi báo cáo tâi chInh hang näm, 
báo cáo hoat dng cUa Cong ty, báo cáo kim toán và báo cáo kim tra cUa Hi dng quart trj 
cho cac c dOng ti Di hOi  dng c dOng; 

4. Trong trulng hcip cá ChU tjch va Phó ChU tjch Hi ding quán trj tir chUc hoc bj bâi min, HOi 
dng quart tn bu ngtrri thay th trong thri hn mr&i (10) ngày k tU ngày ChU tjch và Phó 
chU tjch tU chUc hoc bj bAi min. 
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5. Chü tjch HDQT duçc thrc hin cac quyn và nhim viii khác theo sIr phãn cong và quyt djnh 
cUa HOi  dng quàn trj trong timg thi k. 

Diu 27. Các cc hp cüa Hi dng quãn trl 

1. Cuc hp du tiên cüa nhim k' Hi dng quãn tn dé bu Chü tjch và ra cac quy& dinh  khác 
thuOc thm quyn phãi duçrc tin hành trong thii hn bay (7) ngày lam vic, k tir ngày k& 
thüc cuOc hop  Dai  hi dng c dong & bu Cu Hi dng quãn trj nhim kS'  dO. Cuc h9p nay 
do thành viên CO s phiu bAu cao thAt triu tip. Trong tnxmg hcip cO nhiu hn mt thành 
viên có s phiu bAu cao nhAt va ngang nhau thI các thành viên do b&u ra mt ngui trong s6 

h theo nguyen tc da s d tniu tp hop Hi dng quàn trj. 

2. Chü tjch HOi  dng quãn tn phãi tniu tp các cuc hop HOi  dng quãn trj, 1p chuong trInh 
nghj sir, thai gian và dja dim hop It nhAt bay (7) ngày truâc ngày hop  d kin. ChU tjch có th 
triu tp hp bAt k' khi nao thAy cn thit, nhung It nhAt là mi qu phai hp mt (1) lAn. 

3. Chñ tjch Hi dng quãn tn phãi triu tp hop Hi dng quàn tn bAt thumg, không ducc tn 
hoãn n&i không cO 1 do chinh dáng, khi mOt  trong s các di ttrçng duth day d nghj b.ng 
vn bàn trInh bay mic dich cuc hop và các vAn d cAn bàn: 

a. TAng giám dAc; 

b. It nhAt hai thành viên Hôi dAng quãn tn; 

c. Chü tjch HOi  dAng quan trj; 

d. Trixèng Ban kim soát hoc da sA thành viên Ban kim soát. 

4. Các cuc hop  Hi dng quan trj nêu tai  Khoân 3 DiAu nay phai &rçc tiM hành trong thii hn 
mui thin (15) ngày sau khi co dA xuAt hop. Trong trumg hçp ChU tjch HOi  ding quàn trj 
không chAp nhn triu tp hop  theo d nghj thI Chü tjch phãi chju trách nhim v nhftng thit 
hi xay ra dAi v&i Cong ty; nhung ngiri d nghj tA chuc cuOc hop theo Khoãn 3 Diu nay cO 
th ti mInh tniu tp hp Hi dAng quãn tn.  Trong trueing hçp nay, nhtng ngu&i cO quyn 
triêu tp cuc hop së là chi tQa cuc hp và phai tiM hãnh cac cOng vic theo quy djnh cUa 
DiAu l nay dAi vri ngithi cO trách nhim triu tp cuc hop. 

5. Trong trithng hcTp có yêu cAu cüa kiEm toán vién d)c lap, ChU tjch Hi dAng quãn tn phai triu 
tp hop llOi dAng quãn tn dA bàn vA báo cáo kiAm toãn và tlnh hInh Cong ty. 

6. Các cuc hp Hi dAng quàn tn s duçc tiM hành a da chi dA däng ks" cUa Cong ty hoc 
nhüng dja di&n khac theo quy& djnh cüa Chü tjch Hi dAng quán trj hoc cUa ngu?ñ có quyn 
tniu tp cuc hp vài sr nhAt trI cUa Hi dng quan trj. 
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7. Thông báo hp Hi dng qun trj phâi duçcc gi trrncc cho các thãnh vién Hi Mng quàn trj It 
nhAt bay (7) ngãy trtxàc khi th chCrc hop, các thãnh viên HOi  dng có th tr ch& thông báo miii 
hop bang vn bàn và vic tü ch& nay có th có hiu hrc hi t& Thông báo hp HOi  dng phãi 
duç!c lam b&ng van bàn ting Vit (Trong tnthng hcip cn thit có th duçic djch sang mt ngôn 
ngi nurc ngoài ph6 bin) va bao gm dy dU chi.rang trInh, thii gian, dja dim hop,  kern theo 
nhng tài lieu cn thit v& nhUng vn d s dtrçic bàn bac  và biu quyt tai  cuôc hop Hi ding 
quãn tzj và các phiu bu cho nhng thành viên Hi dng không th di hop. Thông báo miii 
hp ducic gCri bng buu din, fax, thu din tCr hoc phucmg tin khac, nhung phái báo dam dn 
ducc dja chi ciia tüng thành viên Hi dng quãn trj duçic dang k t?i  Cong ty. 

8. Các cuc hop cüa Hi dng quàn tn chi hqp thirc khi cO it nhAt ba phn tu (3/4) s thãnh viên 
HOi dng quãn tn tham dir trrc tip hoc qua ngtrM d?i  din thay th nu duqc da s thành 
viên Hi ding quan tn chp thun. Tru&ng hqp không cO dU s thành viCn dir hop theo quy 
djnh, cuôc hpp phâi duqc tniéu tap lan thr hai trong thi hn 7 ngày k tir ngày dir djnh hop  ian 
thir nhAt. CuOc  hp triu tp ian thr hai duçic tin hành nu cO hon mOt  tha s thành vién Hi 
dng quãn tn dir hop. 

9. Biu quy&. 

a. Ttir quy djnh tai  Khoãn 9b Diu nay, mi thành viên Hi dng quãn tnj dr hop FIi dng 
quân frj s CO rnt phiu biu quyt; 

b. Thành viên Hi dng quãn tn không dtrcc biu quy& v các hcip dng, các giao dch hoc 
d xut ma thành vien dO hoc ngtrri lien quan t61 thành viên dO CO lqi ich và 1çi Ich dO 
mâu thun hoäc cO th mâu thuan vci lçri Ich cüa Cong ty. Mt thãnh vién Hi ding quãn 
tn së không duçrc tInh vao s hrcmg dai  bi&i t& thiu can thit cO mt d có th th chirc 
mOt cuc hop Hi d?ng quãn trj v nhüng quy& dinh ma thành vien do không có quyn 
biu quy&; 

c. Theo quy dinh tai  Khoãn 9d, Diu 27 khi cO vAn d phát sinh trong rnt cuOc hop cüa flOi 
dng quán trj lien quan dn müc d lçñ Ich cUa thãnh viên HOi  dng quãn trj hoc lien quan 
dAn quyAn biAn quyt mt thành viên ma nhtng vAn d do không dirçrc giãi quyt bang sr 
tIr nguyen tü bO quyAn bi&i quy& cUa thành viên HOi  dng quãn tn dO, nhüng vAn d phát 
sinh dO s dtrc chuy&i tai chü to cuOc hop và phán quyt cüa chü to lien quan dAn tAt ca 
cac thành vien Hi dng quàn tnj khác s có giá frj là quyAt cljnh cuAi cing, ttir trueing hçip 
tInh chAt hoc phm vi lçii Ich cüa thành vien fbi dng quãn tn lien quan chua ducrc cong 
bA mt cách thIch clang; 

d. Thành viên HOi  dng quãn tn huang km tCr mOt  hçip dng dirqc quy dinh tai DiAu 33.4a va 
33.4b cUa DiAu l nay së duqc coi là cO lçii Ich clang kA trong hçrp dng do. 

10. Thành viên Hi dng quãn tn trrc tiAp hoc gián tiAp duçic hung lçri tfr môt hçrp ding hoc 
giao djch dA du?c k kAt hoc clang dr kiAn k kAt vi Cong ty và biAt là minh cO içii ich trong 
do, së phãi cong khai bàn chAt, ni dung cüa quyAn lçri dO trong cuOc hop ma Hi ding quan frj 
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ln du tiên xem xét vn dè k k& hcip dng hoc giao djch nay; hoc thãnh viên nay có th 
cong khai diu dO ti cuc hQp dAu tiên cüa Hi dng quãn trj dixçvc th chrc sau khi thành viên 
nay bi& ring minh cO lçii Ich hoc sê cO lçii Ich trong giao djch hoc hcp dng lien quan. 

11. Hi dng quãn trj thông qua các nghj quyt và ra quyt djnh vài kién tan thãnh cüa da s 
(trén 50%) thành viên Hôi d&ig quân trj dir hQp. Trong tnthng hqp s6 phi& tan thành và phan 
di ngang bang nhau, lá phiu cüa Chü tjch se là lá phiu quy& djnh. 

12. Cuc hop cüa HOi  ding quân tn có thE th chtrc theo hInh thirc nghj sr giüa các thành viên cüa 
Hi dng quãn trj khi cac thàrih viên dang a nhftng dja diEm khác nhau thông qua các phuang 
tin vin thOng, vai diEu kiin  mi thành viên tham gia hQp dEu cO thE: 

a. Nghe tftng thành viên HOi  dng quãn frj khac cüng tham gia phát biEu trong cuOc  hgp; Va 

b. Phat biEu vài tAt ca cac thành viên tham dir khac mt cách d6ng thii, nEu mun; 

c. Dja diEm cuOc  h9p duqc t chtrc theo quy dnh nay là dja diEm ma nhóm thành viên HOi 
dng quân trj dông nhAt tap hçip lai, hoc nEu không cO mOt  nhOm nhu 4y, là dja diEm cUa 
ChU tça cuc hQp; 

d. Các quyEt djnh dtrcc thông qua trong mOt  cuc hQp viEn thông duçic tiS chirc và tiEn hành 
mOt cách hçp thrc s có hiu lirc ngay khi kEt thüc cuc hp nhung phái duçc khâng djnh 
lai bng cac cht k trong biên bàn cüa tAt cã thành vién Hi dng quàn tn tham dir cuOc 
hQp nay. 

13. Hi dng quãn ti-i có thE thông qua nghj quy& bang cách lAy kiEn b.ng van bàn. Nghj quyEt 
theo phirong thirc lAy kiEn bang van bàn chi hçp thüc vai cac diEu kin sau: 

a. S6 krcmg thành viên tham gia cho kiEn b.ng van bàn không thAp hon s lucmg thành viên 
t6i thiEu theo quy dnh dE tjEfl hành hp Hi dng quàn tn. CO chtt k cüa tAt cá nhftng 
thành viên flOi dng quan ti-i  tham gia cho kiEn bang van bàn; và 

b. Duçic da s6 thãnh vién Hi dng quàn trj gui kiEn biEu quyEt chAp thun; 

c. ChU tjch Hii ding quàn trj kiEm phiEu và 1p Biên bàn kiEm phiEu dtrài si1r chthig kiEn cUa 
Ban kiEm soát hoc T6ng giam dc Cong ty. Nghj quyEt theo phuong thüc lAy kiEn bang 
vAn bàn cO hiu 1i1rc va gia ti-j nhu nghj quyEt duçic cac thành vién Hi dng quàn trj thông 
qua tai  mt cuc hop duçrc triu tp và t ch(rc binh thuing. 

14. ChU tjch HOi  dng quân trj s chuyEn biên bàn hçp Hi ding quân trj cho các thành viên. Biên 
bàn do së phãi drnyc xem nhu b.ng chthig xac th?c yE Cong vic dA duçrc tiEn hành trong các 
cuOc hop dO, trU khi có kiEn phàn di yE nOi  dung biên bàn trong thii h?n  muai (10) ngày kE 
tr khi chuyEn di. Biên bàn hp Hi ding quàn tnj duçrc 1p  bang tiEng Vit (Trong tnixOng hçrp 
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c.n thi& Co th thrqc djch sang mOt  ngôn ngtt nuàc ngoài ph bin) và phãi có chIt k cüa tht 
Ca CáC thãnh viên ll0i dng quãn trj tham d cuOc hQp. 

15. H0i dng quãn trj có th thành 1p va üy quyn hành dng cho các tiu ban trirc thuOc.  Thành 
vin cUa tiu ban cO th gm mOt  hoc nhiu thành viên cCia H0i dng quân trj và mOt  hoc 
nhiu thânh viên ben ngoai theo quy& djnh cüa 1101 dng quãn trj. Trong qua trinh thrc hin 
quyn h?n  duqc üy thác, các tiu ban phãi tuân thu cac quy djnh ma H0i ding quãn trj d ra. 
Các quy dnh nay có thE diEu chinh hoc cho phép k& nap  them nhUng ngu&i không phãi là 
thành viên HOi dEng quãn tn vào cac tiEu ban nêu trén vã cho phép ngu&i do duçic quyEn biEu 
quyEt vài tu each thành viên cUa tiEu ban nhung (a) phái dam bàn sE lucmg thành viên ben 
ngoài It hm mOt  nia tEng sE thành viên cüa tiEu ban và (b) nghj quyEt cUa các tiEu ban chi CO 

hiu lrc khi có da s thành vién tham dr và biEu quyEt t?i  phiên hçp cüa tiEu ban là thành viên 
HOi dng quãn tn. 

16. Các hành dOng  thrc thi quyEt djnh cUa H0i dng quan trj, hoc cUa tiEu ban trtrc thuOc H0i 
dEng quãn trj, hoc cüa ngu?ii cO tu each thành viên tiEu ban H0i  dng quàn trj sê duçic coi là 
cO giá tn pháp l kE ca trong trong tnthng hçq, vic bu, chi djnh thành vién cüa tiEu ban hoc 
ll0i dEng quãn tn cO thE cO sal sot. 

17. Thành vien H0i  dEng quãn tn duqc coi là tham dr cuOc  h9p khi: (1) cO mt tnjc tiEp tti cuOc 
hp hoc Uy quyEn cho ngithi khac dEn tham d cuOc hQp và (ii) k' vào biên bàn cuOc  hQp  H0i 
dEng quan trj. Trong tnl&ng hcip tE ch(rc lAy y' kiEn b.ng van bàn, thành viên ll0i dEng quãn trj 
dixcc coi là tham dir cuOc  hQp khi gti kiEn bang van bàn có chit k3 cüa minh hoc k xac 
nhn vào biên bàn, phiEu lAy kiEn cUa mInh và gui lal cho TE thu k H0i  dng quãn tnj. 

CHUONG VIII. TONG GIAM DOc, CAN BQ QUAN L KIIAC vA THU K' CONG TY 

Diêu 28. To chirc ho may quãn l 

Ban diEu hành Cong ty cO mOt  (1) Chü tjch DiEu hành Tp doàn, mOt  (1) TAng giám dAc, các Phó 
Chü tjch, cac Giám dEc chuc nàng khac (CxO) và cac thành viên Ban diEu hãnh khác trong Cong ty 
thuOc th&n quyEn phê chuAn cUa HOi dng quãn trj. 

DiEu 29. Can hO quãn I 

1. Theo dE nghj cUa TAng giám dEc và duçrc sr chAp thun cUa HOi  dAng quán trj, COng ty ducic 
sr ding sA luqng va loai can bO quãn l cAn thiEt hoc phU hçvp vài Ca cAn và quy chE ctiEu 

hãnh Cong ty do HOi  dAng quãn tn ban hành tu' tOng thñ diEm. Can bO quân l phài cO sr 
mAn can cAn thiEt dE các hoat dng và tA chirc cüa Cong ty dat  ducic các mvc  tiêu dE ra. 

2. Müc lucmg, tiEn thi lao, lçii Ich va cac diEu khoãn khác trong hcip dAng lao dOng vri TAng 
giám dEc và hçp dAng v(i nhitng can hO quãn l khác se do H0i  dAng quãn tn quyEt djnh sau 
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khi tham khão kin cüa T6ng giám dc phü hcip vài quy ch diu hành cUa Cong ty v các 
vn d than sir, tài chinh và ngãn sách. 

Biu 30. Tong giám dc 

1. 1101 dMg quãn trj së b nhim mOt  thành viên trong H0i dng quán trj hoc mOt  ngu?ii khác 
lam Tng giám dc va s k hçip dng quy djnh mCrc lining, thu lao, lçii Ich va cac diu khoãn 
khác lien quan dn vic tuyn ding. Thông tin v mrc lining, trçi' cap, quyn lçii cUa Tng 
giám dc phãi duçc báo cáo trong Di h0i  dng c dong thuyng niên và duac nêu trong báo 
cáo thuing niên cUa Cong ty. 

2. Nhim kS'  cUa Tng giám d6c là näm (5) nãm trr khi HOi dng quán trj có quy djnh khác va có 
th chiçjrc tái b6 nhim. Vic b thim cO th ht hiu lrc cn cir vao các quy dinh ti hçrp ding 
lao dOng. Tng giám d6c không duc phép là nhng ngithi bj pháp lut c&n gi chrc vii nay, 
và phãi dáp ing cac tiêu chuAn, diu kiin theo quy djnh cüa pháp lust  và Diu l Cong ty. 

3. T6ng giám dc có nhung quyn h?n  và nhim vi sau: 

a. Thrc hin các nghj quyt cüa ll0i dng quãn tn và Dai h0i dng c6 dông, k hoach kinh 
doanh và k hoach du tu cüa Cong ty dä duçic H0i  dng quán trj và Dai h01  dng c dông 
thông qua; 

b. Quy& djnh tt cá các v.n d không c.n phãi cO nghj quy& cüa Hi dng quãn trj và/hoc 
Chü tjch HOi  dng quãn trj, bao gm vic thay mt Cong ty k k& các hçip c1ng tài chith 
và thuong mai, th chüc và diEu hãnh hoat dOng  san xu& kinh doanh thtthng nht cüa Cong 
ty theo nhtng thông lé quãn l t& nhAt; 

c. Kin nghj s lucmg va cac loü can bO quãn l ma Cong ty cn thuê dé H0i dng quãn trj 
b6 thim hoc min thim khi c.n thi& nhiim ap dpng cac hot dOng cüng thu các co cu 
quãn l t6t do H0i dng quãn tn d xuAt, và tu van d fl0i  dng quãn tn quy& djnh muc 
lining, thu lao, cac lçii Ich và các diu khoãn khác cUa hcip dng lao dng cUa can bO quãn 
l; 

d. Tham khão kin cUa H0i  dng quãn trj d quy& djnh s lucing ngithi lao d0ng, muc 
lining, trcY cap, lçvi ich, vic bi thim, min nhim va cac than khoãn khác lien quan dan 

hcip dang lao dOng  cUa ho; 

e. Trong thai h?n  hai (02) thang k tü ngày két thuc nam tài chIrih, Tng giáin dic phái trIth 
H0i ding quãn trj phê chu.n k hoach kinh doanh chi tit cho näm tài chinh tip theo trén 
co si clap ung cac yêu cAu cüa ngãn sách phu hçip cting thu k hoach tài chInh nani (05) 
nàm; 

f. Thijc thi k hoach kinh doanh hang nAm duqc Dai h0i dng c dông và H0i dng quãn trj 
thông qua; 
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g. D xut nhüng bin pháp nang cao hot dng và quàn l cUa Cong ty; 

h. Chun bj các bàn du toán dài h?n,  hang näm và hang tháng cUa Cong ty (sau day ggi là bàn 
dr toán) phiic vii hoat dng quán 1 dài h?n,  hang nàni và hang thang cüa Cong ty theo ké 
hoach kinh doanh. Bàn dr toán hang nm (bao gm câ bàn can d& k toán, báo cáo hoat 
dOng san xut kinh doanh va báo cáo luu chuyn tin t dr kin) cho trng näm tâi chinh s 
phãi dtrçic trinh d Hôi dng quãn trj thông qua và phãi bao gm nhttng thông tin quy djnh 
tai các quy ch cUa Cong ty; 

i. Thrc hin tht cá cac hoat dng khac theo quy djnh cia Diu 1 nay và các quy ch cüa 
Cong ty, các nghj quyà cia flOi dng quãn tn, hçip dng lao dng cüa Tng giám d6c và 
phãp lut. 

4. Tng giám dtc chlu  trách nhim tnthc Hôi d&ig quan trj và Dai hôi ding c dông v vic thrc 
hin nhim vi và quyEn h?n  duçic giao va phãi báo cáo các ca quan nay theo quy djnh cUa 
Diu l Cong ty, cac quy ch do HOi  dng quàn trj ban hành va khi duçic yêu cu. 

5. Hôi dng quân trj Co th bai nhirn T6ng giám dc khi có tr hai ph.n ba (2/3)thành viên Hii 
dong quan tr tra ten bieu quyet tan thanh (trong truang hçip nay Tong glam doc la thanh vien 
HOi dng quãn trj không có quyn biu quy&) và b nhim mt T6ng giám d6c mcci thay th. 
Tng giám dc bj bâi nhim cO quyn phãn d6i vic bAi nhim nay tai Dai hi dng c dông 
tip theo g.n nht. 

Diu 31. Thir ky Cong ty 

Hi dng quãn tn së chi djnh mOt  (hoc nhiu) ngu&i lam Thu k Cong ty vài nhim kS'  và nhng 
diu khoãn theo quyét djnh cüa Hi dng quãn trj. Hi dng quãn trj cO th bai nhim Thu k Cong 
ty khi c.n nhung không trái vài các quy djnh pháp lut hin hành v lao dng. Hi dng quãn trj 
cüng cO th b6 nhim mt hay nhiu Trq l Thu k Cong ty tuS'  trng th&i dim. Vai trO và nhim 

vii cüa Thu k Cong ty bao gm: 

a. T ch(rc các cuc hp cüa Hi dng quãn tij, Ban kim soát và Dai hOi dng c6 dông theo 
lth cUa ChU tjch Hi dng quan trj hoc Ban kim soát; 

b. Lam biên bàn các cuOc  hop; 

c. Tu vn v thi:i tic cüa các cuic hQp; 

d. Cung cAp các thông tin tài chInh, bàn sao biên bàn hgp llOi dng quãn tn và các thông tin 

khác cho thành viên cUa Hi dng quãn trj và Ban kim soát; 

e. Thu k Cong ty CO trach thim báo mt thông tin theo cac quy djnh cüa pháp lut vá Diu 

lCongty. 
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CH1J'NG IX. NHIM VU CUA THANII VIEN HQI BONG QUAN TRI, TONG GIAM 
DOc vA CAN BQ QUAN L 

Biu 32. Trách nhim cn trçng cüa Thành viên Hi ding quãn try,  Ting giám dc và can b 
quãn t 

Thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám d6c và can bô quãn l duçc üy thác cO trách nhim thrc 
hin cac nhim vi cüa mIrth, mt cách trung thrc và theo phirong thtrc ma h9 tin là tuyt dôi vi lçii 
Ich cüa Cong ty va vâi mt mrc dO cn tr9ng ma mOt  ngu&i  then  trc)ng ththng có khi dam thim vi 
trI tucmg ducing và trong hoãn cành trang ti. 

Diu 33. Trách nhim trung thic và tránh các xung dOt  v quyn tçi 

1. Thành vin HOi  dng quãn ttj, Tng giám dc và can bO quãn l không duçc phép sr diging 
nhttng cr hOi  kinh doanh có th mang lai lcti Ich cho Cong ty d phic vgi mtc dIch cá than; 
dng th&i khOng dtrçic sü ding nhing thông tin cO &rçic nhr chrc vigi cUa mInh d kim lçi cá 
nhân hay d phic vi lqi Ich cUa ti chirc hoc cá nhàn khac. 

2. Thãnh viên HOi  dng quãn tn, Tng giám d6c Va can bO quân 1 cO nghia vi thông báo cho 
1101 dng quãn trj tAt cã cac lçi Ich Co th gay xung dot  vài 1çi Ich ciia Cong ty ma hQ cO the 
duçic htrcng thông qua các pháp than kinh té, cac giao djch hoc cá nhãn khác. Nhtng dei 
tixçng nu trén chi dircrc sCr diging nhctng ca h0i  dO khi các thành viên HOi  dng quãn fri không 
cO lçri Ich lien quan dA quyet dinh không truy ciru vAn d nay. 

3. Trir tru&lg hcip Di h0i  deng ce dông có quyet djnh khác, Cong ty không ducic phép cAp các 
khoãn vay, bão lãnh, hoc tIn ding cho các thành viên HOI  thng quãn tn, Kiem soát viên, 
Teng giãm dec, ngir&i dieu hãnh doanh nghip khác và cac cá than, th chirc cO lien quan tc1 
cac thành viên nêu trên hoc pháp than ma nhung ngtthi nay có các lçñ Ich tài chInh, trr 
tnIng hp Cong ty va t6 chrc lien quan là các cong ty trong cling $p doàn hoc các Cong ty 
hoat dOng  theo nhOm cong ty, bao gm cong ty mc - cong ty con, tp doãn kinh tA và pháp lut 
chuyên ngành cO quy djnh khác. 

4. Hqp dng hoc giao djch giUa Cong ty vài mOt  hoc nhieu thành viên 1101 dng quãn trj, Kiem 
soát viên, T6ng giãm dc, ngu&i diu hành doanh nghip khác, và các cá nhân, t6 chrc CO lien 
quan den h9 hoc Cong ty, dei tác, hip h0i,  hoc th chrc ma mOt  hoc nhieu thành vien HOi 
deng quán tn, can bO quãn l hoc nhUng nguli lien quan dAn hQ là thânh viên, hoc cO lien 
quan lciri Ich tài chInh, s khOng bj vO hiOu hOa trong các tnthng hçrp sau dày: 

a. D6i vâi hçp dng cO giá trj nhO han hoc bang hai mucri phAn tram (20%) tAng giá trj tâi 
san ghi trong báo cáo tài chInh gAn thAt nhUng nOi  dung quan trQng cüa hcip dAng hoc 
giao djch cling nhu cac mAi quan h và lçri Ich cia thành viên H0i  dAng quán trj, KiAm soát 
vien, TAng giám dAc, nguri dieu hãnh doanh nghip khác da dirçic báo cáo cho H0i  ding 
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quãn trj . Dng th&i HOi  dng quân tn d cho phep thrc hin hcip dng hoc giao djch dO 
mt cách trung thirc bang da s6 phiu tan thãnh cUa nhUng thânh viên Hi dng quan tn 
không có lçi Ich lien quan; 

b. D& vài nhftng hcip dMg cO giá tij lan hm hai mtrci phAn tram (20%) tng giá tn tài san 
ghi trong báo cáo tài chInh gn nht, nhng nOi  dung quan tr9ng v hcip dng hoc giao 
djch nay cüng thu mi quan h và 1çi ich cUa thành vien Hi dng quãn tn, Kim soát 
vién, T6ng giám d6c, ngu*i diu hành doanh nghip khác dA dtrçcc cong b6 cho cac c 
dông không cO lçii ich lien quan cO quyn biu quy& v vAn d dO, và nhihig c dông dO d 
thông qua hcip ding hoc giao djch nay; 

c. Hçip dng hoc giao djch dO duçic mOt  t6 chüc tu vAn dc 1p cho là cong bang va hçp l 
xét trén mQi phi.wng diên lien quan dn cac c6 dông cüa Cong ty vao thii dim giao djch 
hoc hçip dng nay duçic Hi dMg quãn tn hoc Dai  hi dng c dông thông qua. 

5. Thành viên Hi dng quãn trj, Kim soát viên, Tang giám c1c, ngthi diu hãnh doanh nghip 
khác va các th chirc, cá than có lien quan tai cac thành viên nêu trên khOng duçic sr ding các 
thông tin chtra ducic phép Cong b cüa Cong ty hoc tit l cho ngtrñ khác d thrc hin các 
giao djch cO lien quan 

Diêu 34. Trách nhim v thit hai và bi thtrOng 

1. Thành viên HOi  dng quân trj, T6ng giam dc và can bô quán 1 vi ph?m nghia vii hành dng 
mt cách trung thrc, không hoàn thàth nghTa vij cUa mInh vai sir cAn trQng, mn can Va näng 
1irc chuyên mOn së phai chlu  trách thim v nhftng thit hai  do hành vi vi phm cUa mInh gay 
ra. 

2. Cong ty s bi thung cho bAt kS cá than nào mç,i chi phi hçip l và thit hai  phát sinh do thrc 
hin mt cong vic hoc nhim vi di.rqc Cong ty giao phó vOi diu kin cá nhân do dâ hành 
dng theo phumig thirc khOng vi phm nghia vi nào vói Cong ty bAt k theo quy djnh ni b 
cUa Cong ty, thôa thun giüa Cong ty hoc theo quy d!nh  cüa pháp lust. 

3. Cong ty cO th bi thuing cho bAt k' cá than nào các chi phi và thit hai  phát sinh khi cá nhân 

do lam vic vI lçii ich cUa Cong ty trong các trtring hçip khác. 

4. Nhttng chi phi duçic bi thumg bao gm: cac chi phi phát sinh (k cá phi thuê 1ut su), chi phi 
phán quy&, các khoãn tin phat, các khoãn phái thanh toán phát sinh trong th%rc th hoc duçic 
coi là müc hçip l khi giái quyét nhttng vi vic nay trong khuOn kh6 1ut pháp cho phép. Cong 
ty cO th mua bâo him cho nhflng nguii do d hn ch trách thim bi thumg neu trên. 
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CHIYONG X. BAN KIEM SOAT 

Diu 35. Thành viên Ban kim soát 

1. S6 1ung thanh viên: Ban kim soát cO tr ba (3) den nm (5) thãnh viên. Trong Ban kiem soát 
phãi Co It nhAt mt (1) thành viên là ngu&i cO chuyên mon v tâi chmnh ke toán. Thành viên 
nay không phãi là nhãn vién trong b phn ke toán, tài chlnh cUa Cong ty và khOng phãi là 
thành viên hay nhãn viên cüa Cong ty kim toán dOe  1p dang thc hin vic kiem toán cac 
báo cáo tâi chinh cüa Cong ty. Ban kiem soát chi djnh mOt  thành vien là c dOng cUa Cong ty 
lam Truâng ban. Trung ban kiem soát cO cac quyen và trách nhim sau: 

a. Triu tap cuOc hop Ban klein soát và hoat dOng v(ci tix each là Tru&ng ban kiem soát; 

b. Yéu cu Cong ty cung cAp các thông tin lien quan de báo cáo cac thành viên cUa Ban kiem 
soát; 

c. Lp và k báo cáo cUa Ban kiem soát sau khi dA tham khâo kin cUa HOi  deng quan tij de 
trinh len Dai hOi  deng ce dông. 

2. Các ce dông nm giü ce phn phe thông trong th?ñ han  lien tiic it nhAt sáu (06) thang Co quyen 

gOp s6 quyen bieu quyet de de ccr các rng viên Ban kiem soát. Ce dông hoc nhOm ce dông 
nm gi & 5% den dxài 10% teng s6 ce phn cO quyn bieu quyet duqc de cit mOt  (01) itng 
viCn; & 10% den duth 30% dtrçic d cit hai (02) itng vién; tit 30% den drnil 50% duçic dà cit ba 
(03) irng viên; tit 50% dn duài 65% duçic de cit b6n (04) irng viên và neu tit 65% tr& len thrcc 
de cit nAm (05) itng viên. 

3. Các thành vién cUa Ban kiem soát do Dai hOi deng c6 dOng be nhim, nhim kr cUa Ban kiem 
soát không qua näm (5) näm; thanh viên Ban kim soát cO the duçc bu li vâi se nhim ki 
không han  ch. 

4. Thãnh viOn Ban kiem soát khong cOn tii each thành viên trong trrnmg hcip: 

a. Bj pháp 1t4t  cm lam thãnh viên Ban kiem soát; 

b. CO vn bàn tit chitc gin den tri1 sà chmnh Cong ty; 

c. Han che hoc mAt nàng lrc hãnh vi dan sr; 

d. KhOng tham dr các cuOc  hgp cüa Ban kiem soát lien ttc trong vOng sáu (6) tháng lien tic, 
và trong thii gian nay Ban kiem soát khOng cho phép thành viên do v.ng mt và dA phán 
quy& rang chine vii cüa nguii nay bj bO treng; hoc 

e. Bj cách chine thành viên Ban kiem soát theo quyét djnh cUa Dai hOi deng ce dông. 
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Diu 36. Ban kim soát 

1. Cong ty phãi có Ban Kim Soát, Ban kim soát cO quyM h?n  và trách nhim theo quy djnh tai 
Diu 170 cUa Lut doanh nghip và Diu 1 Cong ty, chü yu là nhtrng quyn h?n  và trách 
nhiém sau day: 

a. D xut la chçn cong ty kim toán dc lap, müc phi kim toán và mQi vn d lien quan 
dn su rut lui hay bAi nhim cüa cong ty kim toán dc lap; 

b. Thão lun viii kim toán viên dOc  1p v tinh chit va phm vi kim toán trithc khi bt du 
vic kim toán; 

c. Xm kin tir vn chuyên nghip dOc  1p hoc tu vn v pháp 1 và dam báo sir tham gia 
cüa nhUng chuyên gia ben ngoài Cong ty vài kinh nghim trinh do chuyên mon phü hçip 
vao cong vic cüa Cong ty nu thy cn thit; 

d. Kim tra cac báo cáo tài chInh hang nm, sau thang và hang qu truàc khi d trinh Hi 
dong quãn trj; 

e. Thão lun v nhUng v.n d khO khn và thn ti phát hin ttr các k& qua kim toán giüa k' 
hoc cu6i k' cting nhu mçi van d ma kim toán viên dc 1p mun bàn bac; 

f. Xem xét thu quãn 1 cüa kim toán vien dc 1p va kin phãn hi cüa ban quãn 1 Cong 
ty; 

g. Xem xét báo cáo cüa Cong ty v các h thong kim soát ni bO trtrâc khi HOi  dng quãn tn 
chAp thun; va 

h. Xem xét nhUng k& qua diu tra ni b và kin phan hi cUa ban quãn ly'. 

2. Thành viên cUa Hi ding quán trj, Tng giám dAc và can b quán l phai cung cAp tAt cá các 
thông tin và tài lieu lien quan dn hot dOng  cüa Cong ty theo yêu can cüa Ban kim soát. Thu 
k Cong ty phãi bão dam rang toàn b bàn sao chiip các thông tin tài chInh, các thông tin khác 
cung cAp cho cac thành viên Hi ding quãn trj và bàn sao cac biên bàn hp Hi dng quân trj 
së phái duçic cung cap cho thânh vien Ban kim soát vào c)ng thôi dim cháng duçic cung cAp 

cho Hi dng quãn tij. 

3. Sau khi dã tham kháo kin cUa Hti dng quãn trj, Ban kiAm soát cO thA ban hãnh cac quy 
djnh v các cuc hop cüa Ban kim soát và cách thüc hot dng cüa Ban kim soát. Ban kim 
soát phái hop thi thiu hai (2) lAn mOt  nàm và sA krcing thãnh viên tham gia các cuc hp tôi 

thiu là hai (2) nguii. 

4. Thu lao cho Ban kim soát duac thrc hin theo quyt djnh cUa Di hOi  dng c6 dOng. Thành 

viên cUa Ban kim soát cing së duçic thanh toán cac khoãn chi phi di lai, khách sn và các chi 
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phi phát sinh mOt  cách hçip ly' khi hç tham gia các cuc hQp cUa Ban kim soát hoc lien quan 
dn hot dOng  kinh doanh cUa Cong ty. 

CHUONG XL QUYEN DIEU TRA SO SACH vA HO SO CONG TY 

lJiêu 37. Quyn diu tra s sách Va ho so 

1. C dông hoc nhOm c6 dông nêu trong Khoán 2 Di&i 24 và Khoãn 2 Diu 35 cüa Diu 1 nay 
CO quyM tivc tip hoc qua lu@ su hoc ngu?ii duçc Uy quyn, gui van bàn yêu cu duçc kim 
tra trong gi?1 lam vic và ti dja dim kinh doanh chInh cüa COng ty danh sách c dông, các 
biên bàn cüa Di hOi  dng c6 dông và sao ch&p hoc trich lc cac hO sa dO. Yêu cu kim tra 
cüa lut su di din hoc dai  din duçc üy quyEn khac cUa cO dông phái kern theo giy üy 
quyn cüa cO dông ma ngu?ñ dO di din hoc mt bàn sao cong chüng cUa giy uy quyn nay. 
Quyn duçic cung cp thông tin dày không h?n  ch hoc ãnh huung dn nghia vii bão mt 
cUa cO dông lien quan. Cong ty co quyn yêu cu CO dông hoc ngu&i d?i  din cüa cô dông k 
cam k& bâo mt trtràc khi cung cp thông tin. 

2. Thành viên Hi dOng quãn trj, thành viên Ban kim soát, TOng giám dOe và can b quãn 1 cO 
quyn kim tra sO dang k cO dông cüa Cong ty, danh sách cO dOng và nhitng sO sách và hO sa 
khác eüa Cong ty vi nhttng miic dich lien quan tui chuc vi cUa mInh vài diu kin các thông 
tin nay phâi duçc báo met. 

3. Cong ty së phãi liru Diu 1 nay và nhüng bàn sCra dOi bO sung Diu l, GiAy chirng nhn dâng 
k kinh doanh, cac quy ch& cac tâi 1iu chung minh quyn s& hun tài san, biên bàn h9p Di 
hOi dOng cO dông và Hi dOng quãn trj, các báo cáo cüa Ban kim soát, báo cáo tài chInh hang 
nam, sO sách k toán va bt ctr giAy W nào khác theo quy dinh  cüa pháp 14t tai trV su chinh 
hoc mOt  nai khac vài diu kin là các CO dông và cci quan dàng k3 kinh doanh duqc thông 
báo v dja dim km tru cac giy t?i nay. 

4. Diu 1 nay phái duqc Cong bO trën website Cong ty. 

CHUOTG XII. CONG NHAN VIEN vA CONG DOAN 

Diu 38. Cong nhân viên và cOng doàn 

TOng giám dOc phãi 1p k hoach  d  HOi  dOng quàn tn thông qua các van d lien quan dn vic 
tuyn diing lao dng, buc thôi vic, lrnmg bOng, bão him xã hi, phüc lqi, khen thuâng dOi vth 
can b quan l va ngu&i lao dng cüng nhu nhfrng mOi quan h cüa Cong ty vài các tO chirc cong 
doàn dircic cong nhn theo các chuAn rnirc, thông l va chinh sách quãn i tOt nhat, nhitng thông l 
va chInh sách quy djnh ti Diu l nay, các quy ch cüa Cong ty và quy djnh pháp lut hin hành. 
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CH1k1NG XIII. PHAN CHIA Lçfl NHU4N 

Diu 39. C tfrc 

1. Theo quyt dnh ciia Di hOi  dng c dông và theo quy djnh ciia pháp lut, c ttc së di.rqc 
cOng b6 và chi trã tü lqi nhun giü li ciia Cong ty nhung không di.rçic vuqt qua mirc do Hi 
dng quãn trj d xut sau khi dã tham khão ki& c6 dong ti D?i  hi dong c dông. 

2. Hi dng quãn trj Co th quyt djnh thanh toán c tiic gifla k' n&i xdt thy vic chi trã nay phii 
hcip vài khá näng sinh l?ci ciia Cong ty. 

3. Cong ty không trã lAi cho khoãn tin trã c tirc hay khoãn tin chi trã lien quan t(i mOt loai c 
phiu. 

4. Hi dMg quãn trj CO th d nghj Di hi dng c dông thông qua vic thanh toán toàn b hoc 
môt phAn c6 tirc bang nhUng tâi san ciii th (nhu c phiu hoc trái phiu dä duçic thanh toán 
dy dii do Cong ty khac phát hãnh) và Hi dng quãn tn là c quan thrc thi nghj quyt nay. 

5. Các khoãn thanh toán cho c dong bang tin mt së duçrc thirc hin bang tin dng Vit Nam 
thông qua các hInh thüc thanh toán bang séc, lnh trã tiàn gii qua buu din hoc chuyn khoãn 
tüy theo các thông tin ma Cong ty cO dixçc tr c dông lien quan. Trong tntthng hçrp Cong ty dã 
thanh toán theo dUng các thông tin do c dông cung cAp ma c dông dO không nhn duçic tin, 
Cong ty se không phãi chju trách nhim v khoãn thanh toán do nira. 

6. Trong tnIImg hcip CO sir chAp thun cUa Di hi ding c6 dông, HOi  dng quãn tn có th quyt 
djnh và thông báo rang nhüng ngu&i sâ hthi c6 phAn pht thông dtrqc nhn c tCrc bang cac c6 

phan pho thông thay cho c tüc bng tin mat. Các c phAn b6 sung d trã c tüc nay dixccc ghi 
là nh1rng c6 phAn dà thanh toán dAy dii tin mua trén c sâ giá trj cUa các C6 phAn ira c6 tiic 
phãi tucing di.rcing vOi s6 tin mt trã c6 ttrc. 

7. Can cr Luât Doanh nghip, HOi  d6ng quãn trj cO th thông qua nghj quy& quy dinh mOt ngày 
ci th lam ngày khoa s6 hoat dng kinh doanh ciia Cong ty. Can cü theo ngày dO, nhüng 
nguii dang k vài tii cách c6 dong hoc ngu?ii si htu cac chiing khoán khác duçrc quyAn nhn 
c6 tirc, läi suAt, phân chia lai nhun, nhn c6 phiu, nhn thông báo hoc tãi lieu khác. Ngày 
khoá s6 nay có th vào ciing ngày hoc vào th&i dim tntiâc khi các quyM lqi do duqc thirc 
hin. Diu nay không ãnh htrâng tài quyn lçri cila hai ben trong giao djch chuyn nhucmg c6 
phiu hoc chiing khoán lien quan. 

Diu 40. Các vAn d khác lien quan dn phãn ph6i lçrî nhuân 

Các van d khác lien quan dn phãn ph6i lçii thun duçcc thirc hin theo quy dnh ciia pháp lut. 
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CH1JNG X1V. TA! IUIOAN NGAN HANG, 
QU' DV TRU, NAM TA! CHINH VA H THÔNG ICE TOAN 

Diêu 41. Tài khoãn ngân hang 

1. Cong ty m tâi khoàn tai  các ngan hang Vit Nam hoc tai  các ngãn hang ntrcc ngoài dtrçic 
phép hoat  dng  tai  Vit Nam. 

2. Theo sr chap thun truc cüa ca quan cO thm quyn, trong trung hp cn thi&, Cong ty CO 
th m& tãi khoân ngân hang r nutc ngoài theo các quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Cong ty s tin hành tht cã các khoân thanh toán và giao djch ké toán thông qua các tài khoãn 
tin Vit Nam hoc ngoi té tai  các ngãn hang ma Cong ty ma tài khoân. 

Diêu 42. TrIch Ip qu 

Vic 1p cac qu theo quy djnh cüa pháp 1ut do Dai  hi dng c dông Cong ty quyt djnh. T' 1 
trIch 1p các qu hang nàm s duqc Dai  hi dng c dOng Cong ty phé chu.n theo kin nghj cüa 
Hi c1ng quãn trj Cong ty. 

Din 43. Näm tài khóa 

Nám tài khOa cüa Cong ty bat du tr ngày du tiên cUa thang Tu hang nm và k& thüc vào ngày 
th'r 31 cüa tháng Ba nàm sau. 

Nm tâi khóa 2010 chia 1am 2 giai doan: 

- Giai doan 1: tr 1/1/2010 dn 31/3/2010. 

- Giai doan 2: tü 1/4/2010 dn 31/3/2011. 

Diu 44. H thông kê toaD 

1. He thong k toán Cong ty si diing là H thng K toán Vit Nam. 

2. Cong ty 1p s sách k toán bang ting Vit. Cong ty s km giC h sci k toán theo loai hinh 

cüa các boat dOng  kinh doanh ma Cong ty tham gia. Nhng h sq nay phai chInh xác, cp 
nht, cO h th6ng và phãi diX d chüng minh và giái trinh các giao djch cüa Cong ty. 

3. Cong ty sa dung dng Vit Nam lam dcm vj tin t dung trong k toán. 
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CHIJNG XV. BAO CÁO THIf1NG NIEN 

Diu 45. Báo cáo hang nãm, san thang và hang qu 

1. Cong ty phái 1p  bàn báo cáo tài chInh hang nAm theo quy djnh cüa pháp 1ut cüng nhtr các 
quy djnh cUa Uy ban Chmg khoán Nhà rn.r&c va báo cáo phãi duqc kim toán theo quy djnh 
ti Diu 47 cüa Diu 1 nay, va trong thii h?n  chin muii (90) ngày k tr khi k& thic mi näm 
tài chInh, phái np báo cáo tài chInh hang nm dA ducyc D?i  hi dng c6 dong thông qua cho 
cci quan thud có thm quyn, Uy ban Chüng khoán Nba ntràc, S Giao dch Chmg khoán/ 
Trung thin Giao dich  Chtng khoán và cci quan dang k kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chinh nm phái bao gm báo cáo kt qua hoat dng san xut kinh doanh phãn ánh 
mt cách trung thrc va khách quan tInh hInh v lAi và 1 cUa COng ty trong nm tài chInh và 
bàn can dM k toán phãn ánh mOt  each trung thrc và khách quan tinh hmnh các hoat dng cüa 
Cong ty cho d& thii dim 1p báo cáo, báo cáo km chuyn tin t và thuy& minh báo cáo tài 
chInh. Báo cáo tâi chInh näm cOn phai bao gm bàn can d6i k toán tng hçp v tmnh hmnh hoat 
dOng cUa Cong ty và các cong ty con vào cu6i mi näm tâi chInh. 

3. Cong ty phãi 1p và np các báo cáo sáu tháng và hang qu theo các quy djnh chung ca pháp 
1ut, dc bit là pháp 1ut v chüng khoán. 

4. Báo cáo tài chInh kim toãn nm (bao gm ' kin cia kim toán viên), Báo cáo tài chInh 6 
tháng duçic soát xét va Báo cáo tãi chInh qu phãi dtrçic cong b6 trên trang thông tin din tCr 
cüa Cong ty. 

Diu 46. Cong b thông tin và thông báo ra cong chñng 

Các báo cáo tài chinh hang nm va cac tài 1iu b trci khác phai duçyc cong b ra Cong chüng theo 
nhuiig quy djnh cüa Uy ban Chng khoán Nhà nuOc va np cho cci quan thud hUu quan va cci quan 
clAng k kinh doanh theo các quy dinh cUa Lut Doanh nghip. 

CHISONG XVI. KIEM TOAN CONG TY 

Diu 47. Kim toán 

1. Ti mi kS' Dai hOi dng ci dông thuOng niên, Dai  hôi s ra nghj quyt v vic chi tljnh mOt 
cong ty kim toán dc 1p  clang hoat dng hcip pháp t4i Vit nam và duçic Uy Ban ChCrng 
KhoAn Nba Niràc chip thun kim toán cho các cong ty niém yt, tin hãnh các hot dOng 
kim toAn Cong ty cho nAm tâi chInh tip theo dra trén thrng diu khoãn và diu kin thoã 
thun vtii Hi dng quãn trj, hoc üy quyn cho Hi dng quAn tij 1a chon va k k& hçip 
dng vâi mOt  cong ty kim toán dOe  1p tin hành các hoat dOng kim toán. 

2. Cong ty s phai chun bj va gti báo cáo tâi chInh hang nAm cho cong ty kim toAn dOe  1p sau 
khi két thüc nAm tài chinh. 
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3. Cong ty kim toán dOc  1p kim fra, xac nhn và báo cáo v báo cáo tài chInh hang näm cho 
bi& các khoân thu chi cüa Cong ty, 1p báo cáo kim toán và trInh báo cáo do cho Hi ding 
quãn trj trong vOng hai tháng k tir ngày k& thOc nAm tài chmnh. 

4. Mt bàn sao cUa báo cáo kim toán s phãi duçic gui dmnh kern vri mi bàn báo cáo k toán 
hang nm cUa Cong ty. 

5. Kim toán viên thrc hin vic ki&n toán Cong ty Se duçic phép tham dr mçi cuc hQp Di hOi 
dng c dông va duqc quyn nhn các thông báo va các thông tin khac lien quan dn Dai hOi 
dng c dong ma các c dong duqc quyn nhn va duçic phát biu kin tai dai hi v các vn 
d có lien quan dn kim toán. 

CHIYCNG XVII. CON DAU 

Diu 48. Con du 

1. Cong ty có mOt  con dAu chinh thrc theo quy djnh cUa 1ut pháp. 

2. Hi ding quãn frj ban hãnh quy ch sir ding và quãn l con du trong khuôn kh6 các quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

CHIJONG XVIII. CHAM DUT HOAT DQNG VA THANH L' 

.A Dieu 49. Cham dirt hot d9ng 

1. Cong ty có th bj giái th hoc chm dit hoat dOng  trong nhüng trung hqp sau: 

a. Toà an tuyên b Cong ty phá san theo quy djnh cUa pháp 1ut hin hanh; 

b. Giãi th trtthc thci hn theo quyt djnh cña Di hi dng c dông; 

c. Các trtrng hcip khác do pháp lut quy dinh. 

2. Vic giãi thE Cong ty trixâc thM hn (kE câ thvi hn dA gia h?n)  do  Dai  hi dEng cE dông quyEt 
dinh, Hi dEng quan trj thc hin. QuyEt djnh giái thE nay phái thông báo hay xin chp thun 
cüa ca quan cO thm quyEn (nEu bt buc) theo quy djnh. 

DiEu 50. Trong trtrO'ng hçrp be tàc gifra các thành viên Hi dông quãn trj Va C (lông 

Trr khi DiEu l nay cO quy djnh khác, các cE (lông n&n giO mt nüa sE cE phiEu có quyEn biEu 
quyEt (lang km hãnh cO quyEn dé don khiEu nai  ti toà dê yêu cu giãi thE Cong ty theo mt hay 

mt so các can cu sau: 
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1. Các thành viên Hi dng quan tn không thng nhAt trong quan 1 cac cong vic cUa Cong ty 
dn dn tinh tr?ng không dt duçic s phiu cn thit theo quy dinh d HOi  ding quãn tn hot 
dng. 

2. Các c dông khOng th6ng nht nén không th dt ducic s phiu cn thi& theo quy dnh d tin 
hành bAu thành viên Hi ding quãn trj. 

3. CO sir bAt dng trong ni b và hai hoc nhiu phe cánh c dông bj chia r khin cho vic giâi 
th sê là phirang an cO 1çi hcm cá cho toàn th c dông. 

Diêu 51. Gia hn hot dng 

1. Trong trlr&ng hp Diu 2 duc süa di va theo dO Cong ty ho?t dng cO thi h?n, HOi dng 
quãn trj se triu tp hQp D?i  hi dMg c dong It nhAt bay (7) tháng trithc khi két thc thi h?n 
hoat dng d c dông co th biu quyt v vic gia hn hot dng cUa Cong ty them mt th&i 
gian theo d nghj cüa Hi dng quán trj. 

2. Then han hot dng se duac gia hin them khi có tr 65% tth len tng s phiu bAu cUa các c 
dông cO quyn biu quy& CO mt tnirc tip hoc thông qua dai  din duçic Uy quyn cO mt tai 
Di hi ding c dông thông qua. 

Diêu 52. Thanh 1 

1. Ti thiu sáu (6) thang tnxc khi kt thüc thi h?n  hoat dOng cUa Cong ty hoc sau khi CO mt 
quyét djnh giãi th Cong ty, HOi  dng quãn trj phãi thành 1p  Ban thanh l gm ba (03) thành 
vien. Hai thàth viên do Dai hi dng c dông chi dnh va mt thành viên do HOi  dng quãn trj 
chi djnh tlr mt Cong ty kim toán dOc lap. Ban thanh l s chuAn bj các quy ch hot dng cüa 
mmnh. Các thành viên cia Ban thanh l cO th duçrc lira chQn trong s nhãn vién Cong ty hoc 
chuyên gia dc 1p. TAt cã cac chi phi lien quan dn thanh l s dixçic Cong ty uu tiên thanh 
toán trtthc cac khoãn nçi khác cüa Cong ty. 

2. Ban thanh l cO trách nhim báo cáo cho ccr quan dang k kinh doanh v ngày thành 1p va 
ngày bt d&u hoat dng. K tlr th?ii dim dO, Ban thanh 1 sê thay mt Cong ty trong tAt cá cac 
cong vic lien quan dn thanh l Cong ty tru&c Toà an và các Co quan hành chInh. 

3. TiM thu ducic tlr vic thanh I së duçic thanh toán theo tht tir sau: 

a. Các chi phi thanh l; 

b. TiM luong và chi phi bão him cho cong than viên; 

c. Thud va cac khoãn np Co tinh chAt thu ma Cong ty phâi trã cho Nha nuàc; 

d. Các khoãn vay (néu có); 
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e. Các khoãn ncr khac cUa Cong ty; 

f. S dtr con 1i sau khi dà thanh toán tt cá các khoãn ncr tü miic (a) dn (e) trên day së ducrc 
phan chia cho cac c dông. Các c phAn uu dãi së duqc uu tiên thanh toán truàc. 

CHU(YNG XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ 

Diu 53. Giãi quyt tranh chap ni b 

1. Trong tru?lng hcrp  phát sinh tranh chp hay khiu ni có lien quan tài hot dOng cia Cong ty, 
bt k theo pháp 1ut hay theo Diu 1 Cong ty, giüa: 

a. C dông vài Cong ty; hoc 

b. C dông vâi Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Tng giam dc hay can b quãn 1 cao cp; 

c. Các ben lien quan s c gang giái quyt tranh chap do thông qua thucng luçmg vá hoà giài. 
Tth trtthng hcrp tranh chip lien quan ti Hi dng quân trj hay ChU tjch HOi  ding quân tn, 
ChiX tjch HOi  dng quãn trj së chU trI vic giãi quyt tranh ch&p và sê yéu cu timg ben 
trInh bay các yu t6 thrc t lien quan dn tranh chip trong vOng hai muai m6t (21) ngây 
lam vic k tir ngày tranh chip phát sinh. Trong trurng hçcp tranh chp lien quan t&i HOi 
dng quân trj hay ChU tjch Hi dng quãn trj, bat cr ben não cUIng CO th yêu cau chi djnh 
mt chuyên gia dc 1p d hành dOng vâi tir cách là trong tâi cho qua trinh giái quy& tranh 
chAp. 

2. Trong trtthng hçrp không dat di.rçrc quy& djnh hoà giãi trong vOng sáu (6) tuan tr khi bat dAu 
qua trInh hoà giãi hoc nu quyt djnh cUa trung gian hoà giái không duqc các ben chAp nhn, 
bAt cir ben nào cOng có th dua tranh chAp dO ra Trong tãi kinh t hoc Toà an có thm quyn 
dé giãi quy&. 

3. Cac ben së tr chju chi phi cOa mInh có lien quan tri thU ttc thrnmg hrcrng va hoà giãi. Các chi 
phi t tpng së theo phán quy& cUa Trong tài kinh t hoäc Toà an. 

CHU1NG XX. BO SUNG VA SIYA DO! DIEU L 

Diu 54. B6 sung và sfra di Diêu I 

1. Vic b6 sung, sUa di Diu l nay phãi di.rçrc Dai  hi dng c dong xem xét quy& dnh. 
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2. Trong tnthng hçp có nhung quy djnh cUa pháp 1ut có lien quan dn hot dOng cüa Cong ty 
chua duqc d cp trong bàn Diu l nay hoc trong trithng hçvp cO nhUng quy djnh mài cUa 
pháp 1ut khac vâi nh1ng diu khoãn trong Diu l nay hoc trong trtrmg hqp sra di nhUng 
quy dinh cüa pháp 1ut dtrorc Diu 1 nay tham chiu tci thI nhfing quy djnh cüa pháp lut dO 
ducmg nhiên d.rçic áp ding va diu chinh hot dng cUa Cong ty. 

CHTfaNG XXI. NGAY HIEU LIC 

Diu 55. Ngay hiu hyc 

1. Ban diu l nay gm XXI chwmg, 56 diu, duçc Dai hOi dng c dông Cong ty C6 phân Tp 
doãn Cong ngh CMC nMt tn thông qua ngày 21 tháng 07 nàm 2021. 

2. Diêu 1 thrçvc 1p  thãnh ba (03) bàn, cO giá trj nhir nhau và phái duqc liru giu tai  tni sv chInh 
cüa Cong ty. 

3. Diu l nay là duy nht và chInh thüc cüa Cong ty. 

4. Các bàn sao hoc trIch lic Diu l COng ty phai cO chU k cüa Ngithi dai  din theo pháp 1ut 
hoc Chü tjch Hi d6ng quãn tij hoc ti thiu mt phn hai (1/2) tang s6 thành viên Hi dng 
quãn tn mri cO giá tn. 

Diu 56. Chu k cüa Chü tch Hi dng quãn trj va ngirOi di din theo pháp Iut cüa Cong ty 

TM. Dai hi ding c doug Diii d' Cong ty CP Tap doàn Cong ngh CMC 

i ding quãn trj NgirOi di din theo pháp 1ut 

A 
Nguyn Trung Chinji Nguyn Trung ChInh 
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PHIl LUC 1 

(Kern theo Diu 1 cüa Cong ty C phn Tp (bàn Cong ngh CMC) 

1. Vn diu l cUa cong ty: 999.998.660.000 (Chin tram chin mztc'i chin tj, chin tram chin 

mu-o1 tam trieu, sau tram sáu mito7 nghln dng). 

S c phn tixcrng üng: 99.999.866 (Chin mwoi chin triu, chin tram chin miroi chin nghIn, 

tam tram sáu mztoi sau) c ph.n. 

Miih giá c phân: 10.000 (Mithi ngh1n) VND 

2. S c phAn duçic quy&i chào ban: 3.600.000 (Ba triu ha tram sáu mwai nghln) c phn. 

ThIi h?n  phát hành: tü tháng 7/2019 dn hét tháng 12/2022 hoc dn khi phát hãnh h& toàn 

hO s c6 ph.n dir kin theo Chuang trInh ESOP 2019 tuS'  thuOc thii dim nào dn trithc. 

3. Phi lic 1 nay là mOt  phn khong th tach thi cüa Diu 1 Cong ty vá s dtrçic diu chinh khi 

HOi ding quan trj ban them c phn mi trong pham vi s6 Iuqng c phAn duçc quyn chào 

ban quy djnh ti khoan 2 Phu lic 1 Diu 1 Cong ty nêu trên. 

TM. Dai hi (bong c (bong D3i diên COng ty CP Tap domn Cong ngh CMC 

) 
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