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CÔNG BỎ THÔNG TIN TRÊN CỖNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH 

CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính sirí: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị: Công ty c ỗ  phần CMC
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Trụ sở chính: Lô B I0, BI 1 -  KCN Thụy Vân -  Xã Thụy Vân -  TP Việt Trì -  Tỉnh 
Phú Thọ.
4. Điện thoại: 02103 991706 Fax: 02103 991800
5. Người thực hiện công bố thông tin
- Họ và tên : Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Tổng giám đốc
- Địa chỉ: Phường Vân Cơ -  TP Việt Trì -  Tỉnh Phú Thọ
Loại thông tin công bố: □  24h □  72h □ Y ê u  cầu 0  Bất thường □  Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố
Công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.
Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 

ngày 01/6/2021 tại đường link: http://www.cmctile.com.vn/cac-thong-tm-cong-bo/
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Trân trọng thông báo ỉ

Nơi nhân:
-  Như kính gửi
-  Lưu: TCHC

http://www.cmctile.com.vn/cac-thong-tin-cong-bo/


CÔNG TY CÓ PHẢN CMC
Sổ 02/202Ỉ/BBKP- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 01 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỎ ĐÔNG 

CÔNG TY CỎ PHẦN CMC
(Theo hình thức lẩy ị  kỉển cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cố  phần CMC;

Hôm nay, hồi 8h30\ ngày 01/6/2021, Công ty cổ  phần CMC (Mã số doanh nghiệp: 

2600106523 do Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/4/2006) (“Công ty”), tại trụ sở 

chính của Công ty Lô B10, BI 1 -  KCN Thụy Vân -  TP Việt Trì -  Tỉnh Phú Thọ - Việt Nam, thực 

hiện kiểm Phiếu lấy ý ldến cổ đông bằng văn bản được các cổ đông công ty gửi về.

I. Ban kiểm phiếu của Công ty gồm:

TT Họ và tên Chức vụ Công ty Ghi chú

1 Ngô Đức Vũ Chủ tịch HĐQT

2 Nguyễn Quang Huy Tổng giám đốc, đại diện pháp luật

3 Phan Thùy Giang Trưởng Ban kiểm soát, giám sát

4 Nguyễn Xuân Việt Người thực hiện kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình 

thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

Công ty.

2 X r Ậ 4̂1 Ặ 1 Ấ r I • Ấ. Vân đê cân lây ý kiên

Nội dung 1: Thông qua Phưomg án mua lại cổ phiếu của Công ty cổ  phần CMC (theo Tờ 

trình số 22/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị). K

1



Nôi dung 3; Thông qua việc bỗ sung một số ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành 

nghề, lĩnh vực ldnh doanh của Công ty và bổ sung quy định tại Điều 4 Điều lệ Công ty tưotig

ứng (theo Tờ trình số 23/2021/TTr- HĐQTngày ỉ 0/5/2021 của Hội đồng Quản trị).

Nôi dung 4: Thông qua việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công

ty (Theo Tờ trình sổ 23/202Ỉ/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị)

Nôi dung 5: Thông qua việc Triển khai thực hiện đối với các nội dung Bổ sung ngành nghề 

kinh doanh và Thay đỗi Ngưòi đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo Tờ ừình số 23/2021/TTr- 

HĐQT ngày ỉ  0/5/2021 của Hội đồng Quản trị).

Nỏỉ dung 6: Thông qua việc sửa đỗi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động ỹủa Công ty (Theo 

Tờ trình sổ 24/2021/TTr- HĐQT ngày 19/5/2021 của Hội đồng Quản trị)

Nôi dung 7: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ngưòi đại điện theo pháp luật được chủ động 

hoàn thiện, kết họp các nội dung sửa đổi, bẳ sung tại Điều lệ Công ty để phát hành toàn văn Điều 

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù họp vói quy định của pháp luật.

ra. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Tồng số cổ phần của Công ty: 36.690.887 cổ phàn (Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 

29/4/2021 do VSD lập và cung cấp).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 1.501 cổ đông, đại diện cho 36.690.887 cồ phần, 

chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu lẩy ý kiến gửi đến cổ đông: 1.501 phiếu, tuông ứng 36.690.887 cỗ phần, 

chiếm 100% tổng sổ phiếu biểu quyết. .

1. Phiếu xin ý kiến lần đầu:

Số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã tham gia biểu quyết: 46 phiếu, tưong ứng 34.348.188 cổ phàn, 

chiếm 93,615% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý ỉdến hợp lệ: 45 phiếu, tưong ứng 34.348.043 cổ phần, chiếm 93,6146% tổng 

số phiếu biểu quyết và 97,73% tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

Số phiếu lấy ý kiến không họp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 145 cổ phần, chiếm 0,00395% tổng 

số phiếu biểu quyết, và 2,27% tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đỏng tham gia biểu quyết)

2. Phiếu xin ý kiến bổ sung: ¿L.

Nôi dung 2: Thông qua việc ủy quyền thực hiện Phương án mua lại cỗ phiếu của Công ty

Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 22/202Ỉ/TT'r- HĐQT ngày ì 0/5/2021 của Hội đồng Quản trị).
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số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã tham gia biểu quyết: 39 phiếu, tương ứng 34.336.912 cổ phần, 

chiếm 93,58% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng 34.336.912 cổ phần, chiếm 93,58% tổng số 

phiếu biểu quyết và 100% tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

Sổ phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%> tổng số phiếu 

biểu quyết, và 0 % tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

III. Kết quả biểu quyết như sau:

Nôi dung 1: Thông qua Phưong án mua lại cổ phiếu của Công ty c ổ  phần CMC (theo Tờ 

trình số 22/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/202ỉ của Hội đồng Quản trị).

Ý kiến cổ đông
r p  Ả  Ẩ  Ẵ  1 XTong so cô phân 

biểu quyết

Tỉ lệ (%) trên Tổng 

số Cổ phần có quyền 

biểu quyết

Ghi chú

Tán thành 34.348.043 93,6146%

Không Tán thành 0 0%

Không có ý kiến 0 0%

Nôi dung 2: Thông qua việc ủy  quyền thực hiện Phưong án mua lại cổ phiếu của Công ty 

Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 22/202ỉ/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị).

Ý kiến cổ đông
r p A  X  Ả  1 XTong so co phân 

biểu quyết

Tỉ lệ (%) trên Tổng số 

Co phân có quyên 

biểu quyết

Ghi chú

Tán thành 34.348.043 93,6146%

Không Tán thành 0 0 %

Không có ý kiến 0 0%
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Nôi dung 3: Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành 

nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty và bổ sung quy định tại Điều 4 Điều lệ Công ty tưong

ứng (theo Tờ trình sổ 23/2021/Tĩr- HĐQT ngày ỉ 0/5/202ỉ  của Hội đồng Quản trị).

Ý kiến cổ đông
rp Ẵ Ấ Ả 1 ẦTông so co phân 

biểu quyết

Tỉ lệ (%) trên Tổng số 

Cổ phần có quyền 

biểu quyết

Ghi chú

Tán thành 34.348.043 93,6146%

Không Tán thành 0 0%

Không có ý kiến 0 0%

Nôi dung 4: Thông qua việc Thay đổi Ngưòi đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công

ty (Theo Tỏ' trình số 23/2021/TT'r- HĐQT ngày ỉ 0/5/202ỉ của Hội đồng Quản trị)

Ý kiến cổ đông
rp Ẳ Ẩ Ả 1 XTông so co phân 

biểu quyết

Tỉ lệ (%) trên Tổng số 

Cổ phàn có quyền 

biểu quyết

Ghi chủ

Tán thành 34.348.043 93,6146%

Không Tán thành 0 0%

Không có ý kiến 0 0%

Nôi dung 5: Thông qua việc Triển khai thực hiện đối vói các nội dung Bổ sung ngành nghề 

kinh doanh và Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo Tờ trình sổ 23/2021/TTr- 

HĐQT ngày ỉ  0/5/202ỉ của Hội đồng Quản trị)

Ý kiến cổ đông

*> r  •* > 
r n  A  A  A  « ATông so co phân 

biểu quyết

Tỉ lệ (%) trên Tổng số 

Cổ phần có quyền 

biểu quyết

Ghi chú

Tán thành 34.348.043 93,6146%

Không Tán thành 0 0%

Không có ý kiến 0 0%



Nôi dung 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo

Tờ trình số 24/2021/TTr- HĐQT ngày 19/5/202ỉ của Hội đồng Quản trị)

Ý kiến cổ đông
Tổng số cổ phần 

biểu quyết

Tỉ lệ (%) trên Tổng số
A 1 A r  ÃCÔ phân có quyên 

biểu quyết

Ghi chú

Tán thành 34.336.912 93,58%

Không Tán thành 0 0%

Không có ý kiến 0 0%

Nôi dung 7: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật được chủ động 

hoàn thiện, kết họp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty để phát hành toàn văn Điều 

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù họp với quy định của pháp luật.

Ý kiến cổ đông

•» /  7  > rr-1  A  A  A  1  ATông sô cô phân 

biểu quyết

Tỉ lệ (%) trên Tồng số 

Cổ phần có quyền 

biểu quyết

Ghi chú

Tán thành 34.336.912 93,58%

Không Tán thành 0 0%

Không có ý kiến 0 0%

TY
Kn

IV. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy định tại Điều lệ Công ty, các vấn đề sau đã được thông 

qua Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Nôi dung 1: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty cổ  phần CMC (theo Tờ 

trình số 22/2021/TTr- HĐQT ngày ỉ 0/5/202ỉ  của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 

93,6146% trên Tổng số cổ  phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nôi dung 2: Thông qua việc ủy quyền thực hiện Phương án mua lại cỗ phiếu của Công ty 

Cô phần CMC (Theo Tờ trình số 22/2021/TTr- HĐOT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ 

biểu quyết thông qua 93,6146% trên Tổng số cổ  phần có quyền biểu quyết của Công ịyu
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Nôi dung 3: Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề ldnh doanh mới vào các ngành 

nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty và bẳ sung quy định tại Điều 4 Điều lệ Công ty tuông

ứng (theo Tờ trình số 23/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết 

thông qua 93,6146% trên Tổng số cả phần có quyền biểu quyết của Công ty

Nôi dung 4: Thông qua việc Thay đồi Ngưòi đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công

ty (Theo Tờ trình số 23/202ỉ/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyét 

thông qua 93,6146% trên Tổng số cổ  phần có quyền biểu quyết của Công ty

Nôi dung 5: Thông qua việc Triển khai thực hiện đối vói các nội dung Bổ sung ngành nghề 

ldnh doanh và Thay đổi Ngưòi đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo Tờ trình số 23/202ỉ/TTr- 

HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đẳng Quản ừị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 93,6146% trên Tổng số 

Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Nôi dung 6: Thông qua việc sửa đổi, bồ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo 

Tờ trình số 24/2021/TTr- HĐQT ngày 19/5/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 

93,58% trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nôi dung 7: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ngưòi đại diện theo pháp luật được chủ động 

hoàn thiện, kết họp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty để phát hành toàn văn Điều 

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. Tỷ lệ biểu quyết thông 

qua 93,58% trên Tổng số cổ  phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 1 lh giờ 30 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban 

Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên'bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Văn 

phòng Công ty. /

NGƯỜI GIÁM SÁT K3ẺM PHIÉU NGƯỜI KIỂM PHIẾU
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CÔNG TY CỎ PHÀN CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: 02 /2021/NQ-ĐHĐCĐ Phú Thọ, ngày 01 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Thông qua một sổ nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG 

CÔNG TY CÒ PHẦN CMC

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 ngày ỉ  7/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cồ  phần CMC;

Căn cứ  kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ỷ  kiến cổ đỏng bằng 
văn bản được lập ngày 01/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bỗ sung một số ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, 
lĩnh vực kinh doanh của Công ty c ổ  phần CMC (“Công ty”) và sửa đổi Điều 4 Điều lệ 
Công ty tương ứng

1.1. Các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung của Công ty bao gồm:

STT Tên ngành, nghề kỉnh doanh bỗ sung Mã ngành

1 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

2

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa. 

Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa;

- Sản xuất giấy nhăn và bìa nhãn.

■ 1702

3 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 1709

4 In ấn 1811

5 Dịch vụ liên quan đến in 1812



1.2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty: bổ sung vào bảng ngành nghề kinh doanh của Công ty 
thêm các ngành nghề kinh doanh mới nêu tại Khoản 1.1 Điều này.

Điều 2: Thông qua việc thay đồi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty

2.1. Sửa đổi Điều 3 Khoản 1 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung Điều lệ hiện tại Nội dung sửa đổi

Điều 3. N2 U’ờỉ đai diên theo pháp luât

1. Công ty cỏ một (01) người đại diện theo 
pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của 
Công tv ỉà Tằng Giảm đắc. Ouvền, nghĩa vụ

Điều 3. Người đại diên theo pháp luật

1. Công ty có một (01) người đạì diện theo 
pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của 
Công tv là Chủ tỉch Hôi đồng Ouản tri.

và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp 
luật bao gồm:

Quyển, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người 
đại diện theo pháp luật bao gồm:

2.2. ủ y  quyền Hội đồng Quản trị quyết định việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của 
Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi Điểu lệ Công ty tại Khoản 2.1 Điều này.

Điều 3: Thông qua việc triền khai thực hiện

3.1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi 
nêu trên. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật chủ động 
hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.

3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện 
các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và bổ sung 
ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy 
định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị 'CÓ liên quan
trong Công ty cổ  phần CMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CỒNG TY CỎ PHẦN CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sà: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ Phú Thọ, ngày 01 tháng 6 năm 202ỉ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Thông qua Phiĩcmg án mua lại cỏ phiếu của Công ty)

ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG 

CỒNG TY CỎ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày ì  7/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Chứng khoản sổ 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cố  phần CMC;

- Căn cứ  kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ỉấy ỷ  ỉdến cô đông băng 
vãn bản được lập ngày 01/6/2021,

QUYÉT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty cổ  phần CMC (nội dung chi tiết 
của Phương án được đính kèm tại Phụ lục 1 Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ động thực hiện 
các công việc sau đây:

2.1. Quyết định sửa đổi, bổ sung Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty, quyết định và chi 
đạo triển khai thực hiện toàn bộ các thủ tục, công việc liên quan đến việc mua lại cổ phiếu 
để đảm bảo hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo đúng Phương án đã được phê duyệt, bao 
gồm cả việc sửa đối, bổ sung, làm rõ, giải trình các nội dung trong Phương án để đảm bảo 
tính khả thi và phù hợp của Phương án với quy định pháp luật hiện hành.

2.2. Quyết định và chi đạo triển khai việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty cập nhật mức 
vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc thực hiện phương án mua lại theo đúng quy định 
của pháp luật.

2.3. Quyết định và chỉ đạo triển khai việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết 
theo quy định của pháp luật để ghi nhận việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh 
nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. t

1



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tồng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan 
trong Công ty  cổ  phần CMC chịu ừách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;

- Cổ đông Cổng ty;

- Lim VP. u
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g về doanh nghiệp

ỊJ LỤC 1. PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỐ PHIÉU

CÔNG TY CỎ PHẦN CMC

1. Tên Tổ chức mua lại cồ phiếu (đầy đủ): CÔNG TY c ổ  PHÀN CMC (“Công ty”)

2. Tên viết tắt: CMC JSC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân -  Xã Thụy Vân — Tp. Việt
Trì -  Tỉnh Phú Thọ

4. Số điện thoại: 0210. 3991 706 số fax: 0210. 3991 800 Website:
https://cmctile.com.vn

5. Vốn điều lệ: 366.908.870.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu: CVT

7. Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2600106523 do Sở Ke hoạch
và Đầu tư Tinh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/4/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 28/6/2018.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Mã ngành: 2392

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Gạch ốp lát, gạch men.

II. Phương án mua lại cẳ phiếu

1. Loại cổ phiếu mua lại: cổ phiếu phổ thông của cổ đông hiện hữu, ngoại trừ cổ phiếu của 
người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, cồ đông lớn, người sở hữu cổ phiếu 
hạn chế chuyển nhượng và các đối tượng khác bị hạn chế công ty không được mua cổ 
phiếu quỹ theo quy định pháp luật hiện hành;

2. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.

3. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 3.669.088 cổ phiếu, chiếm tối đa 10% 
tổng số lượng cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty. ủ y  quyền cho Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định số lượng cổ phiếu mua lại cụ thể dựa trên 
nhu cầu và thực tiễn hoạt động của Công ty.

4. Mục đích mua lại: Để giảm lượng cổ phiếu lưu hành, giảm vốn điều lệ, tăng giá trị nội tại 
của cổ phiếu, mang lại giá trị cao hon cho cố đông Công ty.

5. Nguồn vốn thực hiện mua lại: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc quỹ 
đầu tư phát triển của Công ty. ủy  quyền cho Chủ tịch HĐQT cân đối, quyết định việc sử 
dụng nguồn vốn để mua lại cổ phiếu phù hợp tình hình thực tiễn của Công ty.

6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán, ủ y  
quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phương thức giao dịch phù hợp tình hình thị trường 
tại thời điểm thực hiện mua lại.

7. Nguyên tắc xác định giá: giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua

Giao Chủ tịch HĐQT xác định giá/khoảng giá mua lại cổ phiếu phù họp với tình hình thị 
trường tại thời điểm đăng ký/ thực hiện mua lại. u

lại.
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8. Số lượng đặt mua hàng ngày: ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định số lượng đặt mua 
hàng ngày trên cơ sở khối lượng cổ phiếu đăng ký mua lại phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành.

9. Thời gian dự kiến giao dịch:

- Thòi điểm bắt đầu giao dịch: dự kiến ừong Quý II năm 2021. Giao Chủ tịch HĐQT 
quyết định thời điểm bắt đầu giao dịch chính thúc phù hợp với nhu cầu và tình hình 
thực tiễn của Công ty.

- Thời hạn giao dịch dự kiến: tối đa không quá 30 ngày kể tù' ngày bắt đầu thực hiện 
giao dịch. ư

IAN

V'
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CÔNG TY CỎ PHẢN CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

số: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ Phú Thọ, ngày Oỉ tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐỒNG BẤT THƯỜNG

(Thông qua một sẩ nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỎ PHẦN CMC

Cần cứ:

- Luật Doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều ỉệ tổ chức và hoạt động của Công ty c ổ  phần CMC;

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ỉấy ỷ  kiến cổ đông bằng vàn 
bản được lập ngày 01/6/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sira đỗi, bố sung Đ iều lệ tổ chửc và hoạt động của Công

ty (Theo Tờ trình số 24/2021/TTr- H ĐQT ngày 19/5/2021 của H ội đồng Quản trị).

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ngưòi đại diện theo pháp luật được 

chủ động hoàn thiện, kết họp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty để phát 

hành toàn văn Điều lệ tổ chửc và hoạt động của Công ty phù họp vó i quy định của 

pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có 

liên quan trong Công ty Cổ phần CMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;

- Cổ đông Công ty;

-  Lưu VP. w

NGÔ ĐỨC VŨ



CÔNG TY CÔ PHẦN CMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:22/2021/TTr- HĐQT
Phú Thọ, ngày 10 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án mua lại cỗ phiếu của Công ty 

Kính gửi: Đại hội đồng c ổ  đông Công ty cổ  phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tọ chức và hoạt động của Công ty Co phần CMC;

- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC kính ừình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 
Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty và việc triển khai thực hiện Phương án, với nội dung cụ thể 
như sau:

A -  Phương án mua lại cổ phiếu:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

1. Tên Tổ chức mua lại cổ phiếu (đầy đủ): CÔNG TY Cổ PHẰN CMC (“Công ty”)

2. Tên viết tắt: CMC JSC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân -  Xã Thụy Vân — Tp. Việt T rì-T ỉnh
Phú Thọ •

4. Số điện thoại: 0210. 3991 706 số fax: 0210. 3991 800 Website: https://cmctile.com.vn

5. Vốn điều lệ: 366.908.870.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu: CVT

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/4/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 28/6/2018.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Mã ngành: 2392

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Gạch ốp lát, gạch men.

II. Phương án mua lại cổ phiếu

1. Loại cổ phiếu mua lại: cổ phiếu phổ thông của cổ đông hiện hữu, ngoại trừ cổ phiếu của người nội 
bộ và người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn, người sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển 
nhượng và các đối tượng khác bị hạn chế công ty không được mua cổ phiếu quỹ theo quy định pháp 
luật hiện hành;

2. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.

3. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 3.669.088 cổ phiếu, chiếm tối đa 10% tổng số 
lượng cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty. ủy  quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị (“HĐQT”) quyết định số lượng cổ phiếu mua lại cụ thể dựa trên nhu cầu và thực tiễn hoạt động 
cửa Công ty.

1

https://cmctile.com.vn


4. Mục đích mua lại: Để giảm lượng cổ phiếu lưu hành, giảm vốn điều lệ, tăng giá trị nội tại của cô
phiếu, mang lại giá trị cao hơn cho cổ đông Công ty. •

5. Nguồn vốn thực hiện mua lạỉ: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc quỹ đầu tư phát 
triển của Công ty. ủ y  quyền cho Chủ tịch HĐQT cân đối, quyết định việc sử dụng nguồn vốn để 
mua lại cổ phiếu phù hợp tình hình thực tiễn của Công ty.

6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán, ủy  quyền
cho Chủ tịch HĐQT quyết định phương thức giao dịch phù hợp tình hình thị trường tại thời điểm 
thực hiện mua lại. --------

7. Nguyên tắc xác định giá: giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại.

Giao Chủ tịch HĐQT xác định giá/khoảng giá mua lại cổ phiếu phù hợp với tình hình thị trường tại 
thời điểm đăng ký/ thực hĩện mua lại.

8. Số lượng đặt mua hàng ngày: ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định số lượng đặt mua hàng ngày 
trên cơ sở khối lượng cổ phiếu đăng ký mua lại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

9. Thời gian dự kiến giao dịch: .

- Thời điểm bắt đầu giao dịch: dự kiến trong Quý II năm 2021. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định 
thời điểm bắt đầu giao dịch chính thức phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tiễn của Công ty.

- Thời hạn giao dịch dự kiến: tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

B - ủ y  quyền thực hiện:

Ngoài các nội dung ủy quyền nêu tại mục II Phương án mua lại nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy 
quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty, quyết định và chỉ đạo triển khai 
thực hiện toàn bộ các thủ tục, công việc liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để đảm bảo hoàn thành 
việc mua lại cổ phiếu theo đúng Phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, làm 
rõ, giải trình các nội dung trong Phương án để đảm bảo tính khả thỉ và phù hợp của Phương án với quy 
định pháp luật hiện hành.

2. Quyết định và chỉ đạo triển khai việc sửa đồi, ban hành Điều lệ Công ty cập nhật mức vốn điều lệ 
mới sau khi hoàn tất việc thực hiện phương án mua lại theo đúng quy định của pháp luật.

3. Quyết định và chỉ đạo triển khai việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy 
định của pháp luật để ghi nhận việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền.



Số: 23/2021/TTr- HĐQT

CÔNG TY CỎ PHẦN CMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 10 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua một số vẩn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ  đông Công ty c ổ  phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tẻ chức và hoạt động của Công ty cố  phần CMC;

- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tiễn của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 
thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội như sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề lãnh doanh mói vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh, doanh của 
Công ty và bổ sung quy định tại Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng:

1.1. Các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung của Công ty bao gồm:

STT Tên ngành, nghề kinh doanh bỗ sung Mã ngành

1 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

2

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa. 

Chỉ tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa;

- Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

1702

3 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 1709

4 In ấn 1811

5 Dịch vụ liên quan đến in 1812

1.2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty: bổ sung vào bảng ngành nghề kinh doanh của Công ty thêm các 
ngành nghề kinh doanh mới nêu tại Khoản 1.1 Điều này.
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2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty:

2.1. Sửa đổi Điều 3 Khoản 1 Điểu lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện tại Nội dung sửa đổi

Điều 3. Nsười đai diên theo pháp luật

1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp 
luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là 
Tổng Giám đốc. Ouvền, nghĩa vụ và trách nhiêm 
của Người đại diện theo pháp luật bao gồm:

Điều 3. Người đai diên theo pháp luật

1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp 
luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là 
Chủ tich Hôi đồng Ouản trí. Ouyền, nghĩa vụ và 
trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật 
bao gồm:

2.2. ủy  quyền Hội đồng Quản trị quyết định việc thay đổi người đạĩ diện theo pháp luật của Công ty 
phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty tại Khoản 2.1 Mục này.

3. Triển khai thực hiện:

3.1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu trên. 
Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký, ban 
hành Điều lệ Công ty mớỉ theo đúng quy định.

3.2. Giao Hội đồng Quản trị quyết định việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù 
hợp với nội dung tại Mục 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục 
cần thiết để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và bổ sung ngành nghề đăng ký 
kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và hướng dẫn của 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
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Phủ Thọ, ngày 19 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua một số nội dung sửa đổi, bỗ sung tại Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ  đông Công ty cổ  phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dan thi hành;

- Căn cứ Điều ỉệ tổ chức và hoạt động của Công ty Co phần CMC;

- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tiễn của Công ty,

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty cổ  phần CMC (“Công ty”), trên cơ sở các quy 
định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, 
điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát tổng thể Điều lệ Công ty 
và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội 
dung được thể hiện cụ thể tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên website 
Công ty;

2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật được chủ động hoàn 
thiện, kết hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty để phát hành toàn văn 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp vói quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cẳ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhân:
- Như trên;
- HĐQTBKS;
- Lưu VT,
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Nội dung Điều lệ hiện tại Nội dung sửa đỗi, bỗ sung L ý  do sửa đỗi
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Điều 3: 
Người đại 
diện theo 
pháp luật

1. [...] Quyền, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của Người đại diện theo 
pháp luật bao gồm:
a. Đại diện cho Công ty thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ phát sinh 
từ giao dịch của Công ty, đại diện 
cho Công ty với tư cách nguyên 
đorn, bị đom, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan trước Trọng 
tài, Tòa án và các quyền và nghĩa 
vụ khác theo quy định của pháp 
luật.
b. Thực hiện các quyền và nghĩa 
vụ được giao một cách trung thực, 
cẩn ừọng, tốt nhất nhằm bảo đảm 
lợi ích hợp pháp của Công ty.
c. Trung thành với lợi ích của 
Công ty; không sử dụng thông tin, 
bí quyêt, cơ hội kinh doanh của 
Công ty, không lạm dụng địa vị, 
chức vụ và sử dụng tài sản của 
Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi 
ích của tổ chức, cá nhân khác.
d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, 
chính xác cho Công ty về việc 
người đại diện đó và người có liên 
quan của họ làm chủ hoặc có cổ 
phần, phần vốn góp chi phối tại 
các doanh nghiệp khác.
e. Người đại diện theo pháp luật 
của Công ty chịu trách nhiệm cá 
nhân đối với những thiệt hại cho 
Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy 
định tại điểm a,b,c,d khoản 1 Điều 
này.
f. Thực hiện theo các quyền, 
nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ 
này.

Điều chỉnh quy định về phạm vi 
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 
của Người đại diện theo pháp luật 
tại khoản 1

1. [...] Quyền, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của Người đại diện theo pháp 
luật được Hội đồng Quản trị quyết 
định phân công, phân quyền cụ thể, 
phù hợp với thực tiễn áp dụng tại 
từng thời điểm.

Điều chỉnh lại để 
tránh mâu thuẫn vói 
các quy định khác 
tại Điều lệ Công ty 
và thuận tiện ừong 
quá ừình hoạt động 
của Công ty

CH Ư Ơ N G  V. VỜ N Đ IẼ U  L Ệ ,  C Ỏ  PH AN
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ịỊ

Điều
khoản Nội dung Điễu lệ hiện tại Nội dung sửa đẫi, bỗ sung E ý  đo sữa đỗi

Điều 9. 
Chứng 
khoán 
khác 1. Công ty không thanh toán đủ 

cả gốc và lãi của ữái phiếu đã 
phát hành, không thanh toán 
hoặc thanh toán không đủ các 
khoản nợ đến hạn trong 03 
năm liên tiếp trước đó sẽ 
không được quyền phát hành 
ừái phiếu, trừ trường hợp pháp 
lụật về chứng khoán có quy 
định khác.

2. Việc phát hành ừái phiếu 
cho các chủ nợ là tổ chức tài 
chính được lựa chọn không bị 
hạn chế bởi quy định tại khoản 
2 Điều này.

3. Hội đồng quản trị có quyền 
quyết định loại ưái phiếu, tổng 
giá trị ừái phiếu và thời điểm 
phát hành, nhưng phải báo cáo 
Đại hội đồng cổ đông tại cuộc 
họp gần nhất. Báo cáo phải 
kèm theo tài liệu và hồ sơ giải 
trình nghị quyết của Hội đồng 
quàn trị về phát hành ừái 
phiếu.

Bãi bỏ các khoản 2, khoản 3 và 
khoản 4

Các quy định này 
không còn phù hợp 
với quy định của 
Luật doanh nghiệp 
2020 và Luật chứng 
khoán 2019

CH Ư Ơ N G  V I [. H Ộ I Đ Ó N G  Q U AN  T R Ị

Điều 27: 
Quyền 
hạn và 
nhiệm vụ 
của Hội 
đồng quản 
tri

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội 
đồng quản trị do luật pháp,

> A 1 A r  1 Ả A • 1 A tĐiêu lệ, các quy chê nội bộ của 
Công ty và quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông quy định. Cụ 
thể, Hội đồng quản trị có 
những quyền hạn và nhiệm vụ 
sau:

g. Đề xuất các loại cổ 
phần có thể phát hành và tổng 
số cổ phần phát hành theo từng 
loại;

Điều chỉnh quy định về quyền, 
nghĩa vụ  của H ộ i đồng Q uản  
trì.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội 
đồng quản trị do luật pháp, Điều 
lệ, các quy chê nội bộ của Công 
ty và quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông quy định. Cụ thể, 
Hội đồng quản trị có những 
quyền hạn và nhiệm vụ sau:

g. Quyết định chào bán cổ phần 
mới ưong phạm vi số cổ phần 
được quyền chào bán của từng 
loại; quyết định huy động thêm 
vốn theo hình thức khác (Bao 
gồm nhưng không giới hạn hình 
thức phát hành ưái phiếu không

Điều chỉnh lại cho 
phù hợp với quy 
định của Luật doanh 
nghiệp 2020 và Luật 
chứng khoán 2019
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Điều
khoản Nội dung Điều lệ hiện tại Nội dung sửa đỗi, bỗ sung L ý  do sửa đổi

chuyến đổi);

h. Đề xuất việc phát hành trái 
phiếu, trái phiếu chuyển đổi và 
trái phiếu kèm chứng quyền;

h. Đề xuất việc phát hành ữái 
phiếu chuyển đổi và trái phiếu 
kèm chứng quyền;

i. Quyết định giá chào bán ứái 
phiếu, cổ phiếu trong trường 
hợp được Đại hội đồng cổ 
đông ủy quyền;

0. Báo cáo Đại hội đồng cổ 
đông việc Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm Tổng Giám đốc.

i. Quyết định giá chào bán cổ 
phần và trái phiếu của công ty;

0. Thông qua hợp đồng mua, bán, 
vay, cho vay và hợp đồng khác 
có giá trị từ 35% ữở lên tổng giá 
trị tài sản được ghi trong báo cáo 
tài chính gần nhất của công ty. 
Quy định này không áp dụng đối 
với hợp đồng và giao dịch quy 
định tại điểm d khoản 2 Điều 
138, khoản 1 và khoản 3 Điều 
167 của Luật Doanh nghiệp;

Điều chỉnh quy định tại khoản  
3

3. Những vấn đề sau đây phải 
được Hội đồng quản trị phê 
chuẩn:

3. Những vấn đề sau đây phải 
được Hội đồng quản trị phê 
chuẩn:

f. Các khoản đầu tư không nằm 
trong kê hoạch kinh doanh và 
ngân sách vượt quá mười phần 
trăm (10%) giá trị kế hoạch và 
ngân sách kinh doanh hàng 
năm;

f. Quyết định đầu tư hoặc bán tài 
sản có giá trị dưới 35% tổng giá 
trị tài sản ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất của Công ty;

g. Việc mua hoặc bán cổ phần 
của những Công ty khác được 
thành lập ở Việt Nam hay nước 
ngoài với giá trị dưới ba mưoi 
lăm phần trăm (35%) tổng giá 
trị tài sản được ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất;

g. Việc mua hoặc bán cổ phần 
của những Công ty khác được 
thành lập ở Việt Nam hay nước 
ngoài.

i. Việc Công ty mua hoặc thu
i. Quyết định mua lại cổ phần 
theo quy định tại khoản 1 Điều
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Điều
khoán Nội đung Đỉễu ỉ| hiện tại Nội dung sửa đẫi, Dỗ sung Lý do sữa đỗi

hồi không quá mười phần ữăm 
(10%) mỗi loại cổ phần đã 
đươc chào bán trong mười hai 
(12) tháng;

133 của Luật Doanh nghiệp;

k. Quyết định mức giá mua 
hoặc thu hồi cổ phần của Công
ty;

k. Thông qua các giao dịch có giá 
trị dưới 35% tổng giá trị tài sàn 
ghi ừong báo cáo tài chính gần 
nhất với các đối tượng thuộc quy 
định tại Khoản 1 Điều 167 Luật 
Doanh nghiệp.

Điều 29. 
Các cuộc 
họp của 
Hội đồng 
quản trị

10. [...] Các quyết định được 
thông qua trong một (01) cuộc 
họp qua điện thoại được tổ chức 
và tiến hành một cách hợp thức sẽ 
có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc 
họp nhưng phải được khẳng định 
bằng các chữ ký trong biên bản 
của tất cả thành viên Hội đồng 
quản trị tham dự cuộc họp này.

B ã i bỏ quy định tại khoản 4

10. [...] Các quyết định được thông 
qua trong một (01) cuộc họp qua 
điện thoại được tổ chức và tiến hành 
một cách hợp thức sẽ có hiệu lực 
ngay khi kết thúc cuộc họp.

Điều chinh lại cho 
phù hợp với quy 
định của Luật doanh 
nghiệp 2020 và 
thuận tiện ữong quá 
trình hoạt động của 
Công ty

16. Biên bản họp Hội đồng quản 
trị: Biên bản họp Hội đồng quản 
trị có các nội dung theo quy định 
tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp. 
Chủ tịch Hội đồng quản trị có 
trách nhiệm chuyển biên bản họp 
Hội đồng quản trị cho các thành 
viên và những biên bản đó sẽ phải 
được xem như những bằng chứng 
xác thực vê công việc đã được 
tiến hành trong các cuộc họp đó 
trừ khi có ý kiến phản đối về nội 
dung biên bản trong thời hạn 
mười (10) ngày kể từ ngày gửi đi. 
Biên bản họp Hội đồng quản trị 
được lập bằng tiếng Việt và phải 
có chữ ký của tất cả các thành 
viên Hội đồng quản trị tham dự 
cuộc họp trừ trường hợp lấy ý 
kiến Hội đồng quản trị bang văn 
bản.

16. Biên bản họp Hội đồng quản trị: 
Biên bản họp Hội đồng quàn trị có 
các nội dung theo quy định tại Điều 
158 Luật Doanh nghiệp. Chủ tịch 
Hội đồng quản trị có trách nhiệm 
chuyển biên bản họp Hội đồng quản 
trị cho các thành viên và những biên 
bản đó sẽ phải được xem như những 
bằng chứng xác thực về công việc 
đã được tiến hành trong các cuộc 
họp đó. Biên bản họp Hội đồng 
quản trị được lập bằng tiếng Việt.

CH Ư Ơ N G  V III .  T Ô N G  G IÁ M  Đ Ỏ C  V À  N G Ư Ờ I Đ IỀ U  H À N H  K H Ả C

Điều 31. 
Người 
điều hành 
doanh

Điều chỉnh quy định tại khoản 3, 
khoản 4 về tỷ lệ nắm giữ cổ phần 
tối thiểu

3. Những người điều hành doanh

Điều chỉnh lại cho 
phù hợp với quy 
định của Luật doanh 
nghiệp 2020
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Điều
khoản

Nội dung Điều lệ hiện tại Nội dung sửa đổi, bỗ sung L ý  do sửa đỗi

nghiệp và 
Cán bộ 
quản lý

3. Những người điều hành doanh 
nghiệp phải là cổ đông trực tiếp 
nắm giữ tối thiểu không phẩy ba 
phần trăm (0,3%) vốn điều lệ của 
Công ty (Căn cứ theo Báo cáo tài 
chính Quý gần nhất) và cam kết 
nắm giữ trong suốt quá trình 
đương nhiệm hoặc có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm trong 
quản lý kinh doanh của Công ty.

4. Cán bộ quản lý 

[•■•]
- Cán bộ quản lý phải là cổ đông 
trực tiếp nắm giữ tối thiểu 0,1% 
vốn điều lệ của Công ty (Căn cứ 
theo Báo cáo tài chính Quý gần 
nhất) và cam kết nắm giữ trong 
suốt quá trình đương nhiệm hoặc 
có trình độ chuyên môn, kinh 
nghiệm trong quản lý kinh doanh 
của Công ty.

nghiệp phải có trình độ chuyên môn, 
kinh nghiệm trong quản lý kinh 
doanh của Công ty.

4. Cán bộ quản lý 

[...]

- Cán bộ quản lý phải có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm trong 
quản lý kinh doanh của Công ty.

Điều 30: 
Điều 32. 
Bổ nhiệm, 
miễn 
nhiệm, 
nhiệm vụ 
và quyền 
hạn của 
Tổng 
Giám đổc

5. Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng 
Giám đốc có những quyền hạn và 
trách nhiệm sau:

a. Thực hiện các nghị quyết của 
Hội đồng quản trị và Đại hội đồng 
cổ đông, kế hoạch kinh doanh và 
kể hoạch đầu tư của Công ty đã 
được Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định tất cả các vấn đề 
không cần phải có nghị quyết của 
Hội đồng quản trị, bao gồm việc 
thay mặt Công ty ký kết các hợp 
đông tài chính và thương mại, tổ 
chức và điều hành hoạt động sản 
xuât kinh doanh thường nhật của 
Công ty theo những thông lệ quản 
lý tốt nhất;

c. Kiến nghị số lượng và Người

Điếu chỉnh quy định vể phạm vi 
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 
của Tổng Giám đốc tại khoản 5

5. [...] Quyền, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của Tổng Giám đốc được Hội 
đồng Quản ừị quyết định phân công, 
phân quyền cụ thể, phù họp với thực 
tiễn áp dụng tại từng thời điểm.

Điều chỉnh lại để 
tránh mâu thuẫn với 
các quy định khác 
tại Điều lệ Công ty 
và thuận tiện ứong 
quá trình hoạt động 
của Công ty

5



Điền
khoản Nội dung Điều lệ hiện tại Nội dung sửa đổi, bỗ sung Lý đo sữa đẫi

điều hành doanh nghiệp mà Công 
ty cần tuyển dụng để Hội đồng 
quản trị bổ nhiệm hoặc miễn 
nhiệm theo qû y chế nội bộ và tư 
vấn để Hội đồng quản trị quyết 
định mức lương, thù lao, các lợi 
ích khác và các điều khoản khác 
của hợp đồng lao động của họ;

d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm, luân chuyển, cách chức, 
khen thưởng, kỷ luật, ký hợp 
đồng lao động, chấm dứt hợp 
đồng lao động đối với các cán bộ 
quản lý, người lao động trong 
Công ty, trừ các chức danh thuộc 
thẩm quyền của Hội đồng quản trị 
theo quy định tại khoản 2 Điều 27 
Điều lệ này;

e. Tham khảo ý kiến cùa Hội 
đồng quản trị để quyết định số 
lượng người lao động, tuyển dụng 
lao động và quyết định mức 
lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ 
nhiệm, miễn nhiệm và các điều 
khoản khác liên quan đến hợp 
đồng lao động của họ;

f. Vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm, Tổng Giám đốc phải trình 
Hội đồng quản trị phê chuẩn kể 
hoạch kinh doanh chi tiết cho năm 
tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp 
ứng các yêu cầu của ngân sách 
phù hợp cũng như kế hoạch tài 
chính năm (05) năm.

g. Thực thi kế hoạch kinh doanh 
hàng năm được Đại hội đồng cổ 
đông và Hội đồng quản trị thông 
qua;

h. Đề xuất những biện pháp nâng 
cao hoạt động và quản lý của 
Công ty;

i. Chuẩn bị các bản dự toán dài 
hạn, hàng năm và hàng tháng của 
Công ty (sau đây gọi là bản dự 
toán) phục vụ hoạt động quản lý 
dài hạn, hàng năm và hàng thảng 
của Công ty theo kể hoạch kinh 
doanh. Bản dự toán hàng năm 
(bao gồm cả bảng cân đối kế toán,
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Điểu
khoản

Nội dung Điều lề hiền tại Nội dung sữa đổi, bổ sung L ý  do sửa đổi

báo cáo hoạt động sản xuẩt kinh 
doanh và báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ dự kiến) cho từng năm tài chính 
sẽ phải được trình để Hội đổng 
quản trị thông qua và phải bao 
gồm những thông tin quy định tại 
các quy chế của Công ty;

j. Kiến nghị với Hội đồng quản trị 
về phương án cơ cấu tổ chức, quy 
che quản trịnội bộ của Công ty;

k. Quyết định các vấn đề khác 
không thuộc thẩm quyền của Đại 
hội đồng cổ đông và Hôi đồng 
quản trị theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ này;

l. Các quyền và nghĩa vụ khác 
theo quy định của Điều lệ này và 
các quy chế của Công ty, các 
Nghị quyết của Hội đồng quản fri, 
hợp đồng lao động của Tổng 
Giám đốc và pháp luật.

7. Hội đồng quản trị có thể miễn 
nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ 
hai phần ba (2/3) thành viên Hội 
đồng quản trị trờ lên biểu quyết 
tán thành (trong trường hợp này 
không tính biểu quyết của Tổng 
Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng 
Giám đốc mới thay thể.

Bãi bỏ khoản 7

CHƯƠNG ĩx . BAN KI EM SOÁT

Điều 34. 
Kiểm  soát 
viên

3. Các Kiểm soát viên bầu một 
thành viên trong số họ làm 
Trưởng Ban kiểm soát theo 
nguyên tắc đa số. Trường Ban 
kiểm soát phải là kiểm toán viên 
hoặc kế toán viên chuyên nghiệp 
và làm việc chuyên trách tại Công 
ty. [...]

Điều chỉnh quy định vế tiếu 
chuẩn của Trư ở ng Ban K iể m  
soát tại khoản 3

3. Trưởng Ban kiểm soát do Ban 
kiểm soát bầu trong số các Kiểm 
soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm theo nguyên tắc đa số. 
Trưởng Ban kiểm soát - phải có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 
một trong các chuyên ngành kinh tế, 
tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, 
quản trị kinh doanh hoặc chuyên 
ngành có liên quan đến hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp. [...]

Điều chỉnh lại cho 
phù hợp với quy 
định của Luật doanh 
nghiệp 2020
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Điêu
khoản Nội dung Đ iiu  lệ hiện tai Nội dung sữa đỗi, bẫ sung L ý  đe sãa đỗi

C Á C  N Ộ I DU1VG H IỆ U  C H ỈN H  K H Á C

C á c  điều chỉnh khác liên quan  
tói Điều, khoản dẫn chiếu theo 
L u ậ t  Doanh nghiệp năm  2020, 
chỉnh tả, lỗi đánh m áy, V .V ..

C ậ p  nhật M ục lục của Đ iều lệ 
và đánh sổ lại các Đ iêu, khoản  
của Điều lệ.
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