


































PROPOSED AMENDING AND SUPPLEMENTING THE CHARTER OF 

KB VIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 

No Article Before editting After editing Legal basis 

1.  Article 3. 

Legal 

representative 

Clause 1 

1. Company has two (02) legal representatives 

including the following positions: 

- Chairman; and 

- Chief Executive Officer (CEO). 

Specific assignment of tasks by legal 

representatives shall be as follow: 

a. Chairman of the BOD is a Company’s legal 

representative, to sign the documents 

under the authority of the BOD, Chairman 

of the BOD; be the name of the account 

holder of the Company opened at banks; 

sign the documents under the authority of 

the legal representative when the CEO is 

absent without authorization (or 

authorization is not possible) or in special 

cases necessary under the decision of the 

BOD. 

b. CEO is a permanent legal representative of 

the Company, is responsible for providing 

documentation and working with the SSC, 

to sign the documents regulating day-to-

day business operations of the Company in 

Amend: 

1. Company has two (02) legal representatives 

including the following positions: 

- Chairman; and 

- Chief Executive Officer (CEO). 

The legal representative represents the Company 

to exercise rights and obligations arising from the 

Company's transactions; on behalf of the 

enterprise, exercises and performs the rights and 

obligations derived from the enterprise’s 

transactions, acts as the plaintiff, defendant or 

person with relevant interests and duties before in 

court, arbitration, and performs other rights and 

obligations prescribed by law. 

 



No Article Before editting After editing Legal basis 

accordance with the laws of Vietnam, the 

Charter and internal regulations of the 

Company. Responsible for disclosure of 

information on business activities of the 

Company in accordance with the current 

law. 

c. The legal representative is an individual 

representing the Company to exercise 

rights and obligations arising from the 

Company's transactions; on behalf of the 

enterprise, exercises and performs the 

rights and obligations derived from the 

enterprise’s transactions, acts as the 

plaintiff, defendant or person with relevant 

interests and duties before in court, 

arbitration, and performs other rights and 

obligations prescribed by law. 

 

 Clause 2  

The legal representative of the KBSV as stipulated 

in this Charter must ensure that at least one person 

resides in Vietnam. In case of absence in Vietnam 

for more than 30 (thirty) days, the legal 

representative must authorize in writing other 

persons in accordance with law to exercise the 

rights and duties of the legal representative of the 

Amend: 

The Company must ensure that at least one person 

resides in Vietnam. In case there is only one legal 

representative remaining in Vietnam, such person  

must authorize in writing other persons residing in 

accordance with law to exercise the rights and 

duties of the legal representative of the Company 

when departing from Vietnam. In case the 
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Company. In case the authorizing person has not 

returned to Vietnam when the letter of 

authorization expires and does not have any further 

actions, the authorized person shall continue acting 

as the enterprise’s legal representative until the 

authorizing person returns, or until Board of 

Directors designates another legal representative. 

authorizing person has not returned to Vietnam 

when the letter of authorization expires and does 

not have any further actions, the authorized person 

shall continue acting as the enterprise’s legal 

representative until the authorizing person returns, 

or until Board of Directors designates another legal 

representative. 

2.  Article 11. 

Types of 

shares 

Clause 6 

Ordinary shares must be preferentially offered to 

existing shareholders in proportion to the 

percentage of ownership of their ordinary shares in 

the KBSV, unless otherwise specified by the GSM. 

KBSV must have public notice on the offering of 

shares according to the laws, in which the number 

of shares to be offered and appropriate subscription 

duration (minimum of 15 working days) must be 

clearly stated in order for the shareholders to 

subscribe. 

Amend: 

Ordinary shares must be preferentially offered to 

existing shareholders in proportion to the 

percentage of ownership of their ordinary shares in 

the KBSV, unless otherwise specified by the GSM. 

KBSV must have public notice on the offering of 

shares according to the laws, in which the number 

of shares to be offered and appropriate subscription 

duration (minimum of 15 days) must be clearly 

stated in order for the shareholders to subscribe. 

Clause 2, Article 124 

under Law on 

Enterprises 2020 

3.  Clause 8 

The ratio of foreign investor ownership at KBSV is 

99,81%. 

Delete 

 

Article 77 under Law on 

Securities 2019 

4.  Article 15. 

Redemption 

of shares and 

Forfeiture of 

shares 

Point b, Clause 1 

- Redemption of shares at the shareholder’s 

request. 

Amend: 

- Redemption of shares at the shareholder’s 

request. 

Unify the English and 

Vietnamese versions 
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A shareholder may.... Such request shall be made 

in writing and sent to the Company within 10 (ten) 

days since the approval by the GSM of the relevant 

resolution. 

A shareholder may.... Such request shall be made 

in writing and sent to the Company within 10 (ten) 

days since the approval by the GSM of the relevant 

resolution. 

5.  Article 17. 

Rights of 

shareholders 

Clause 2 

A shareholder or group of shareholders, who holds 

from 5% of overall ordinary shares of the KBSV, 

shall be entitled to: 

d. Request BOD to convene a GSM in accordance 

with Article 115 and Article 140 under Law on 

Enterprises 

Amend: 

A shareholder or group of shareholders, who holds 

from 5% of overall ordinary shares of the KBSV, 

shall be entitled to: 

d. Request to convene a GSM in accordance with 

Article 115 and Article 140 under Law on 

Enterprises 

Clause 3, Article 115 

and Clause 4, Article 

140 under Law on 

Enterprises 2020 

6.  Article 21. 

Authority of 

the General 

Meeting of 

Shareholders 

Point d, Clause 2 

To make decisions on the investment or sale of 

assets valued at 35% or more of the total value of 

the KBSV's assets recorded in the KBSV's latest 

financial statement (Except for the case specified at 

point n, Clause 3 of Article 31 of this Charter); 

Amend: 

To make decisions on the investment or sale of 

assets valued at 35% or more of the total value of 

the KBSV's assets recorded in the KBSV's latest 

financial statement; 

Charter does not 

include point n, Clause 

3, Article 31 

7.  Article 22. 

Convention of 

the GSM 

Point b, Clause 1 

An Annual General Meeting of Shareholders shall be 

held within four (04) months from the end of the 

fiscal year. Depending on the decision of the BOD, 

KBSV may request the SSC to prolong the deadline 

for organization of the GSM but no longer than six 

(06) months from the end of the fiscal year. 

Amend: 

An Annual General Meeting of Shareholders shall be 

held within four (04) months from the end of the 

fiscal year. The BOD decides to prolong the 

deadline for organization of the GSM but no longer 

than six (06) months from the end of the fiscal year. 

Clause 2, Article 139 

Law on Enterprises 

2020 

8.  Article 24. 

Agenda and 

Point l, Clause 2 Amend: Point h, Clause 3, 

Article 32 under 
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contents of 

the General 

meeting of 

Shareholders 

The Annual General Meeting of Shareholders and 

Extraordinary General Meeting of Shareholders shall 

approve the following issues by official documents: 

...l. Decide investment in or Decision on 

transactions to sell assets of the KBSV or Branches, 

or transactions to purchase a value of 35 per cent 

or more of the total value of assets of the KBSV 

written in the latest financial statement (except for 

cases stipulated at point (h), Clause 3 of Article 32 

of this Charter); 

The Annual General Meeting of Shareholders and 

Extraordinary General Meeting of Shareholders 

shall approve the following issues by official 

documents: 

...l. Decide investment in or Decision on 

transactions to sell assets of the KBSV or Branches 

with a value of 35 per cent or more of the total 

value of assets of the KBSV written in the latest 

financial statement; 

Charter provides for 

the authority to decide 

on loan transactions of 

the Board of Directors  

9.  Clause 4 

The invitation of the GSM ... at the meeting. The 

invitations shall be sent to mailing addresses of the 

shareholders and posted on the company’s website, 

and of SSC, stock exchanges. The invitation shall be 

attached with: 

Amend: 

The invitation of the GSM ... at the meeting. The 

invitations shall be sent to mailing addresses of the 

shareholders and posted on the company’s website, 

and of SSC, stock exchanges. The invitation shall 

be attached with: 

Clause 2, Article 143 

under Law on 

Enterprises 2020 

10.  Article 27. 

Passing of 

resolutions of 

the General 

Meeting of 

Shareholders 

 

Clause 3  

A resolution on one of the following issues shall be 

ratified when it is approved by a number of 

shareholders that represents at least 65% of votes 

of attending shareholders: 

...e. Decisions in Investment or sale of assets that 

are worth at least 15% of the total assets written in 

the latest financial statement; 

 

 

Amend: 

Except for the case specified in Clauses 5 and 7 of 

this Article, the Resolution of the GSM  on one of 

the following issues shall be ratified when it is 

approved by the total number of shareholders that 

represents at least 65% of votes of attending and 

voting shareholders: 

...e. Decisions in Investment or sale of assets that 

are worth at least 35% of the total assets written 

in the latest financial statement; 

Point l, Clause 2, Article 

24 under Charter  

Clause 5 Article 7 under 

Law on Amendments to 

Certain Articles of the 

Law on Public 

Investment, the Law 

Public-Private 

Partnership 

Investment, the Law 
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on Investment, the 

Law on Housing, the 

Law on Procurement, 

the Electricity Law, the 

Law on Enterprises, the 

Law on Special Excise 

Duties and the Law on 

Civil Judgment 

Enforcement 2022 

 

11.  Clause 4 

Except for the case stated in point (c) of this Article, 

the decisions of the GSM shall be ratified when 

being approved by more than 50% of total votes of 

attending shareholders. 

 

Amend: 

Except for the case stated in point (c) of this Article, 

the decisions of the GSM shall be ratified when 

being approved by more than 50% of total number 

of votes of attending and voting shareholders. 

Clause 5 Article 7 under 

Law on Amendments to 

Certain Articles of the 

Law on Public 

Investment, the Law 

Public-Private 

Partnership 

Investment, the Law 

on Investment, the 

Law on Housing, the 

Law on Procurement, 

the Electricity Law, the 

Law on Enterprises, the 

Law on Special Excise 

Duties and the Law on 



No Article Before editting After editing Legal basis 

Civil Judgment 

Enforcement 2022 

12.  Article 28. 

Authority and 

formalities for 

collecting 

written 

opinions of 

shareholders 

to ratify 

resolutions of 

the GSM 

Clause 1 

1. The BOD is entitled to collect written opinions of 

shareholders to ratify decisions of the GSM at any 

time when it is deemed necessary for the KBSV’s 

interest, except for the cases below: 

a. Revisions to the company's charter; 

b. Orientation for development of the 

company; 

c. Types of shares and quantity of each type; 

d. Election and dismissal or members of the 

Board of Directors and the Board of 

Controllers; 

e. Investment or sale of assets that are worth 

at least 15% of the total assets written in 

the latest financial statement; 

f. Ratification of the annual financial 

statement; 

g. Reorganization or dissolution of the 

company. 

Amend: 

1. The BOD is entitled to collect written opinions of 

shareholders to ratify decisions of the GSM at any 

time when it is deemed necessary for the KBSV’s 

interest. 

 

13.  Clause 2 

BOD must prepare written opinion forms, draft 

resolution of the GSM and other documents 

explaining the draft resolution. Send all such 

documents to shareholders with voting rights at 

Amend: 

BOD must prepare written opinion forms, draft 

resolution of the GSM and other documents 

explaining the draft resolution. Send all such 

documents to shareholders with voting rights at 

Clause 3, Article 28 

under Charter 
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least 10 days before the deadline for sending 

written comments. The written opinion form 

together with the draft resolution and explaining 

documents must be sent by a mean guaranteed to 

reach the permanent address of each shareholder. 

List of shareholders to be consulted in writing is 

prepared in accordance with this Charter. 

least 10 days before the deadline for sending 

written comments. The written opinion form 

together with the draft resolution and explaining 

documents must be sent by a mean guaranteed to 

reach the contact address of each shareholder. List 

of shareholders to be consulted in writing is 

prepared in accordance with this Charter. 

14.  Clause 3 

The written opinion form must contain the following 

principal particulars: 

a. Name, head office address, number and 

date of issuance of the Business 

Registration Certificate, and place of 

business registration of the KBSV;  

b. Purposes of collection of written opinions;  

c. Full name, permanent address, nationality, 

the number of Identity Card, passport or 

other lawful personal identification in 

respect of a shareholder that is an 

individual; name, headquarters address, 

permanent address, nationality, number of 

establishment decision or number of 

enterprise registration of a shareholder or 

authorized representative in respect of a 

shareholder that is an organization; number 

Amend: 

The written opinion form must contain the following 

principal particulars: 

a. Name, head office address, number and 

date of issuance , place of issuance  of the 

License of establishment and 

operation/Business Registration Certificate 

of the KBSV; 

b. Purposes of collection of written opinions; 

c. Full name, contact address, nationality, the 

number of a shareholder’s legal document  

that is an individual; name, headquarters 

address, number of legal document, 

contact address that is an organization, 

nationality, number of legal document of 

representative in respect of a shareholder 

that is an organization; number of shares 

of each class and number of votes of the 

shareholder; 

Clause 3, Article 149 

under Law on 

Enterprises 2020 
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of shares of each class and number of votes 

of the shareholder; 

g. Full name and signature of the Chairman 

and KBSV’s legal representative. 

g. Full name and signature of the Chairman of 

Board of Directors. 

15.  Clause 5 

The vote counting record must contain the following 

information: 

e. The issues that have been ratified;  

f. Full name and signature of the Chairman, of vote 

counting supervisors, and of the company’s legal 

representative, vote counting supervisors. 

Supplement: 

The vote counting record must contain the 

following information: 

e. The issues that have been ratified and the 

corresponding voted ratio; 

f. Full name and signature of the Chairman, of vote 

counting person and vote counting supervisors. 

Clause 5, Article 149 

under Law on 

Enterprises 2020 

16.  Article 32. 

Authority of 

the Board of 

Directors 

Point h, Clause 3 

BOD shall have the following rights and duties: 

h. To make decisions on sale, loan, borrowing 

contracts, and other contracts of which the values 

are equal to or higher than 15% of the total asset 

value written in the latest financial statement of the 

company, unless another rate is prescribed by the 

company’s charter, or approved by GSM; 

Amend: 

BOD shall have the following rights and duties: 

h. To make decisions on sale, loan, borrowing 

contracts, and other contracts of which the values 

are equal to or higher than 15% of the total asset 

value written in the latest financial statement of the 

company, unless the contracts and transactions 

approved by GSM according to point d, Clause 2, 

Article 21 or Clause 1 and Clause 3 Article 55 of the 

Charter; 

 

17.  Article 55. 

Contracts and 

transactions 

Clause 3 

3. GSM shall approve contracts and transactions 

below: 

a. Other contracts and transactions than 

Amend: 

3. GSM shall approve contracts and transactions 

below: 

a. Other contracts and transactions than those 
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subject to 

approval 

those prescribed in Clause 2 of this Article. 

In this case, the person that signs the 

contract on behalf of the company shall 

send a notification to the BOD and BOS of 

the entities related to such contract or 

transaction, and enclose with the 

notification the draft contract or 

description of the transaction. BOD shall 

submit the drat contract or description of 

the transaction to the GSM or carry out an 

absentee ballot. In this case, members 

with related interest have no voting right. 

Contracts and transactions shall be 

approved if at least 65% of the voting 

members agree or in case of writing 

opinion, a resolution will be ratified when 

it is voted for by a number of shareholders 

that hold more than 50% (a specific ratio 

shall be specified in the company's 

charter) of the votes of all voting 

shareholders; 

b. Contracts and transactions that involve 

borrowing, lending, selling assets that are 

worth more than 10% of the company’s 

total assets according to the latest 

financial statement between the company 

prescribed in Clause 2 of this Article; 

b. Contracts and transactions that involve 

borrowing, lending, selling assets that are 

worth more than 10% of the company’s total 

assets according to the latest financial 

statement between the company and 

shareholders that hold at least 51% of the 

total voting shares or their related persons. 

c. In case GSM approves contracts and 

transactions specified in Clause 3 of this 

Article, the person who concludes the 

contract or conducts the transaction on 

behalf of the company shall send a 

notification to the BOD and BOS of the 

entities related to such contract or 

transaction together with the draft contract 

or summary of the transaction. The BOD 

shall submit the draft contract or explain the 

contract or transaction at the GMS or carry 

out a questionnaire survey. In this case, 

shareholders that are related to the parties 

to the contract or transaction must not vote. 

The contract or transaction is approved 

when the number of shareholders 

representing at least 65% of the total 

remaining votes agrees, or in case the 
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and shareholders that hold at least 51% of 

the total voting shares or their related 

persons. In this case, the person who 

concludes the contract or conducts the 

transaction on behalf of the company shall 

send a notification to the BOD and BOS of 

the entities related to such contract or 

transaction together with the draft 

contract or summary of the transaction. 

The BOD shall submit the draft contract or 

explain the contract or transaction at the 

GMS or carry out a questionnaire survey. 

In this case, shareholders that are related 

to the parties to the contract or transaction 

must not vote. The contract or transaction 

is approved when the number of 

shareholders representing at least 65% of 

the total remaining votes agrees, or in 

case the resolution is passed in the form 

of collecting written opinions, the 

resolution of the General Meeting of 

Shareholders. to be passed if it is approved 

by the number of shareholders owning 

more than 50% of the total number of 

votes of all voting shareholders. 

resolution is passed in the form of collecting 

written opinions, the resolution of the 

General Meeting of Shareholders. to be 

passed if it is approved by the number of 

shareholders owning more than 50% of the 

total number of votes of all voting 

shareholders. 
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18.  Clause 4 

Any contracts, transactions which have been signed 

or performed without the approval stipulated in 

Clause 2 and Clause 3 of this Article and to the 

Company’s detriment shall be invalid and dealt with 

in accordance with law, which result damages. The 

legal representative of the KBSV in such contracts 

and transactions, shareholders, BOD’s members or 

the CEO concerned must be liable to compensate 

for the damage caused and must return to the KBSV 

any benefits gained from the performance of such 

contract and transactions. 

Amend: 

Any contracts, transactions are invalidated under 

the Court decision and handled in accordance with 

the laws when they are entered into or performed 

inconsistently with the provisions of this Article, the 

signer of the KBSV in such contracts and 

transactions, shareholders, BOD’s members or the 

CEO concerned must be liable to compensate for 

the damage caused and must return to the KBSV 

any benefits gained from the performance of such 

contract and transactions. 

Clause 5 Article 167 

under Law on 

Enterprises 2020  



 



ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM 

STT Điều, 

Khoản sửa 

đổi, bổ 

sung 

Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa Căn cứ thay đổi, 

bổ sung 

1.  Điều 3. 

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

Khoản 1 

1. Công ty có hai (02) đại diện theo pháp luật gồm 

các chức danh sau: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị; và 

- Tổng Giám đốc. 

Trong đó thực hiện phân công như sau: 

a. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp 

luật, ký các văn bản thuộc thẩm quyền Hội 

đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị; là 

người đứng tên Chủ tài khoản của Công ty 

mở tại các Ngân hàng; ký các văn bản thuộc 

thẩm quyền người đại diện theo pháp luật 

khi Tổng Giám đốc vắng mặt mà không có 

ủy quyền (hoặc ủy quyền không thực hiện 

được) hoặc trường hợp đặc biệt cần thiết 

theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

b. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp 

luật thường trực của Công ty, là người chịu 

trách nhiệm cung cấp tài liệu và làm việc với 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ký các văn 

Sửa đổi: 

1. Công ty có hai (02) đại diện theo pháp luật gồm các 

chức danh sau: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị; và 

- Tổng Giám đốc. 

Người đại diện theo pháp luật đại diện cho 

Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát 

sinh từ các giao dịch của Công ty; đại diện cho 

Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người 

có quyền và nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, 

Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy 

định của pháp luật. 

 

 



STT Điều, 

Khoản sửa 

đổi, bổ 

sung 

Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa Căn cứ thay đổi, 

bổ sung 

bản điều hành hoạt động kinh doanh hàng 

ngày của Công ty theo pháp luật Việt Nam, 

Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty. Là 

người thực hiện Công bố thông tin về hoạt 

động kinh doanh của Công ty theo quy định 

pháp luật. 

c. Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại 

diện cho Công ty thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công 

ty; đại diện cho Công ty với tư cách nguyên 

đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên 

quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền 

và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 

luật. 

 

  Khoản 2  

Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy 

định tại Điều lệ này phải bảo đảm luôn có ít nhất 

một người cư trú tại Việt Nam; trường hợp người đại 

diện này mà vắng mặt ở Việt Nam trên 30 (ba mươi) 

ngày thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác 

theo quy định pháp luật để thực hiện các quyền và 

nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của 

Sửa đổi 

Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người cư 

trú tại Việt Nam; người đại diện này phải uỷ quyền 

bằng văn bản cho người khác theo quy định pháp luật 

để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại 

diện theo pháp luật của Công ty khi xuất cảnh khỏi 

Việt Nam. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại 

diện theo pháp luật của Công ty vẫn chưa trở lại Việt 

Khoản 3 Điều 13 Luật 

Doanh nghiệp 2020 



STT Điều, 

Khoản sửa 

đổi, bổ 

sung 

Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa Căn cứ thay đổi, 

bổ sung 

Công ty. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại 

diện theo pháp luật của Công ty vẫn chưa trở lại Việt 

Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy 

quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong 

phạm vi được ủy quyền cho đến khi người đại diện 

theo pháp luật của Công ty quay trở lại hoặc cho đến 

khi Hội đồng quản trị của Công ty quyết định cử 

người khác làm người đại diện theo pháp luật của 

Công ty. 

Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy 

quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong 

phạm vi được ủy quyền cho đến khi người đại diện 

theo pháp luật của Công ty quay trở lại hoặc cho đến 

khi Hội đồng quản trị của Công ty quyết định cử người 

khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

2.  Điều 11. 

Các loại cổ 

phần 

Khoản 6 

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho 

các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ 

sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ 

trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. 

Công ty thực hiện thông báo việc chào bán cổ phần 

theo quy định của pháp luật, trong thông báo phải 

nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng 

ký mua phù hợp (tối thiểu 15 ngày làm việc) để cổ 

đông có thể đăng ký mua. 

Sửa đổi 

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho 

các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở 

hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ 

trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công 

ty thực hiện thông báo việc chào bán cổ phần theo 

quy định của pháp luật, trong thông báo phải nêu rõ 

số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua 

phù hợp (tối thiểu 15 ngày) để cổ đông có thể đăng 

ký mua.  

Khoản 2, Điều 124 

Luật Doanh nghiệp 

2020 

3.  Khoản 8 Lược bỏ 

 

Điều 77 Luật Chứng 

khoán 2019 



STT Điều, 

Khoản sửa 

đổi, bổ 

sung 

Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa Căn cứ thay đổi, 

bổ sung 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần góp vốn của Nhà đầu tư 

nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KB 

Việt Nam lên đến 99,81% Vốn điều lệ. 

4.  Điều 15. 

Mua lại cổ 

phần và thu 

hồi cổ phần 

Điểm b, Khoản 1 

- Mua lại theo yêu cầu của cổ đông. 

Cổ đông có.... Yêu cầu mua lại phần cổ phần phải 

được lập bằng văn bản và gửi đến Công ty trong thời 

hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày ĐHĐCĐ 

thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên 

Sửa đổi 

- Mua lại theo yêu cầu của cổ đông. 

Cổ đông có.... Yêu cầu mua lại phần cổ phần phải 

được lập bằng văn bản và gửi đến Công ty trong thời 

hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua 

quyết định về các vấn đề nêu trên 

Điều 132 Luật Doanh 

nghiệp 2020 

5.  Điều 17. 

Quyền của 

cổ đông 

công ty 

Khoản 2 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số 

cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: 

d. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 115 

và Điều 140 Luật Doanh nghiệp 

Sửa đổi 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số 

cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: 

d. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp 

Khoản 3, Điều 115  

Khoản 4, Điều 140 

Luật Doanh nghiệp 

2020 

6.  Điều 21. 

Thẩm quyền 

của Đại hội 

đồng cổ 

đông 

Điểm d, Khoản 2 

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (trừ trường 

hợp quy định tại điểm n khoản 3 Điều 31 của Điều 

lệ này); 

Sửa đổi 

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 

Điều lệ không có 

điểm n, khoản 3, Điều 

31 



STT Điều, 

Khoản sửa 

đổi, bổ 

sung 

Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa Căn cứ thay đổi, 

bổ sung 

7.  Điều 22. 

Triệu tập 

họp Đại hội 

đồng cổ 

đông 

Điểm b, Khoản 1 

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong 

thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Công ty 

có thể đề nghị UBCKNN gia hạn họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính. 

Sửa đổi 

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời 

hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể 

từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Khoản 2, Điều 139 

Luật Doanh nghiệp 

2020 

8.  Điều 24. 

Chương 

trình và nội 

dung họp 

Đại hội 

đồng cổ 

đông 

Điểm l, Khoản 2 

Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 

thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề 

sau đây: 

...l. Quyết định đầu tư hoặc giao bán tài sản của 

Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá 

trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được 

kiểm toán (trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản 

3 Điều 32 của Điều lệ này); 

Sửa đổi 

Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 

thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau 

đây: 

...l. Quyết định đầu tư hoặc giao bán tài sản của Công 

ty hoặc Chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá 

trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất đã được kiểm toán 

Điểm h, Khoản 3, 

Điều 32 Điều lệ quy 

định về thẩm quyền 

quyết định giao dịch 

vay của HĐQT 

9.   Khoản 4 

Thông báo ... tại cuộc họp. Thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 

phương thức bảo đảm, đồng thời đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của công ty và Ủy ban chứng khoán 

Sửa đổi 

Thông báo ... tại cuộc họp. Thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông để bảo 

đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty và 

Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng 

Khoản 2, Điều 143 

Luật Doanh nghiệp 

2020 



STT Điều, 

Khoản sửa 

đổi, bổ 

sung 

Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa Căn cứ thay đổi, 

bổ sung 

Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo mời 

họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 

khoán. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo 

các tài liệu sau đây: 

10.  Điều 27. 

Thông qua 

quyết định 

của Đại hội 

đồng cổ 

đông 

 

Khoản 3  

Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi 

có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông 

có quyền biểu quyết hoặc thông qua đại diện được 

ủy quyền tham dự tại Đại hội đồng cổ đông tán 

thành: 

...e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị 

từ 15% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

 

 

Sửa đổi 

Trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 và Khoản 7 Điều 

này, Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp 

khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết trở lên 

của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

tán thành: 

...e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị 

từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất của công ty 

Điểm l, Khoản 2, Điều 

24 Điều lệ  

Khoản 5 Điều 7 Luật 

sửa đổi Luật Đầu tư 

công, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối 

tác công tư, Luật Đầu 

tư, Luật Nhà ở, Luật 

Đấu thầu, Luật Điện 

lực, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt và 

Luật Thi hành án dân 

sự 2022 

 

11.   Khoản 4 

Trừ các quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều này, 

các nội dung và vấn đề khác sẽ được ĐHĐCĐ thông 

qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu của các 

cổ đông tham dự ĐHĐCĐ tán thành. 

 

Sửa đổi 

Trừ các quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều này, 

các nội dung và vấn đề khác sẽ được ĐHĐCĐ thông 

qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên 

của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

tán thành. 

Khoản 5 Điều 7 Luật 

sửa đổi Luật Đầu tư 

công, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối 

tác công tư, Luật Đầu 

tư, Luật Nhà ở, Luật 



STT Điều, 

Khoản sửa 

đổi, bổ 

sung 

Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa Căn cứ thay đổi, 

bổ sung 

 Đấu thầu, Luật Điện 

lực, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt và 

Luật Thi hành án dân 

sự 2022 

12.  Điều 28. 

Thẩm quyền 

và thể thức 

lấy ý kiến cổ 

đông bằng 

văn bản để 

thông qua 

quyết định 

của Đại hội 

đồng cổ 

đông  

Khoản 1 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết 

vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp sau: 

a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công 

ty; 

b. Định hướng phát triển công ty; 

c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng 

loại; 

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có 
giá trị từ 15% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của công ty; 

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Tổ chức lại, giải thể công ty 

Sửa đổi 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích 

của Công ty. 

 

 



STT Điều, 

Khoản sửa 

đổi, bổ 

sung 

Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa Căn cứ thay đổi, 

bổ sung 

13.  Khoản 2 

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự 

thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình 

dự thảo quyết định. Gửi tất cả tài liệu đó cho các cổ 

đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước 

ngày hết hạn gửi lại mẫu ý kiến bằng văn bản. Phiếu 

lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu 

giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm 

đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông. Danh 

sách cổ đông được lấy ý kiến bằng văn bản được lập 

theo quy định tại Điều lệ này 

Sửa đổi 

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự 

thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình 

dự thảo quyết định. Gửi tất cả tài liệu đó cho các cổ 

đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước 

ngày hết hạn gửi lại mẫu ý kiến bằng văn bản. Phiếu 

lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải 

trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của từng cổ đông. Danh sách cổ 

đông được lấy ý kiến bằng văn bản được lập theo quy 

định tại Điều lệ này 

Khoản 3 Điều 28 Điều 

lệ 

14.  Khoản 3 

Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau 

đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi 

đăng ký kinh doanh của Công ty 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là 

cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số quyết định thành 

Sửa đổi 

Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp, nơi 

cấp Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công 

ty; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Giấy pháp 

lý của cổ đông là cá nhân; tên, số giấy tờ pháp 

lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ 

đông là tổ chức, họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc 

tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại 

Khoản 3, Điều 149 

Luật Doanh nghiệp 

2020 



STT Điều, 

Khoản sửa 

đổi, bổ 

sung 

Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa Căn cứ thay đổi, 

bổ sung 

lập hoặc mã số doanh nghiệp của cổ đông 

hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 

tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và 

số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị; và người đại diện theo pháp luật của Công 

ty và của người kiểm phiếu. 

diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần 

của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ 

đông 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

15.   Khoản 5 

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu 

sau đây: 

e. Các quyết định đã được thông qua 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

người đại diện theo pháp luật của Công ty, người 

kiểm phiếu và của người giám sát kiểm phiếu 

Bổ sung 

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau 

đây: 

e. Các quyết định đã được thông qua và tỷ lệ biểu 

quyết thông qua tương ứng 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

người kiểm phiếu và của người giám sát kiểm phiếu 
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16.  Điều 32. 

Chức năng 

của Hội 

đồng quản 

trị 

Điểm h, Khoản 3 

Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

h. Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và 

hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 15% 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy 

định một tỷ lệ hoặc giá trị khác, hoặc được phê duyệt 

bởi Đại hội đồng cổ đông; 

Sửa đổi 

Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

h. Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và 

hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 15% tổng 

giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điểm 

d, Khoản 2, Điều 21 hoặc khoản 1, khoản 3 Điều 55 

Điều lệ này; 

 



STT Điều, 

Khoản sửa 

đổi, bổ 

sung 

Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa Căn cứ thay đổi, 

bổ sung 

17.  Điều 55. 

Các hợp 

đồng, giao 

dịch phải 

được chấp 

thuận 

Khoản 3 

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng 

và giao dịch sau đây: 

a. Các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các 

trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Trường hợp này, người đại diện Công ty ký 

hợp đồng phải thông báo cho HĐQT và Ban 

Kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối 

với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm 

theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội 

dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT trình dự 

thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung 

chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có 

lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. 

Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận 

khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng 

số phiếu còn lại đồng ý hoặc trường hợp 

thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý 

kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông được thông qua nếu được số 

cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu 

Sửa đổi 

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và 

giao dịch sau đây: 

a. Các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các 

trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.; 

b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản 

có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của 

doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 

hoặc người có liên quan của cổ đông đó.  

c. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch 

quy định tại Khoản 3 Điều này, người đại diện 

Công ty ký hợp đồng phải thông báo cho HĐQT 

và Ban Kiểm soát về các đối tượng có liên quan 

đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm 

theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội 

dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT trình dự 

thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ 

yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Trong trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên 

quan không có quyền biểu quyết. Hợp đồng 

 



STT Điều, 

Khoản sửa 

đổi, bổ 

sung 

Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa Căn cứ thay đổi, 

bổ sung 

biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền 

biểu quyết tán thành; 

b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài 

sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài 

sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở 

hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết trở lên hoặc người có liên quan của 

cổ đông đó. Trường hợp này, người đại 

diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo 

cho HĐQT và Ban Kiểm soát về các đối 

tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao 

dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp 

đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của 

giao dịch. HĐQT trình dự thảo hợp đồng 

hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao 

dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Trong trường hợp này, cổ đông có lợi ích 

liên quan không có quyền biểu quyết. Hợp 

đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi 

có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số 

phiếu còn lại đồng ý hoặc trường hợp thông 

hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ 

đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu còn lại 

đồng ý hoặc trường hợp thông qua nghị quyết 

dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền 

biểu quyết tán thành 



STT Điều, 

Khoản sửa 

đổi, bổ 

sung 

Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa Căn cứ thay đổi, 

bổ sung 

qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông được thông qua nếu được số cổ 

đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu 

quyết tán thành 

18.  Khoản 4 

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy 

định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện 

mà chưa được chấp thuận theo quy định tại Khoản 

2 và Khoản 3 này mà gây thiệt hại cho Công ty. 

Người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội 

đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc có liên quan phải 

liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho 

Công ty các Khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp 

đồng, giao dịch đó. 

Sửa đổi 

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo Quyết định của 

Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được 

giao kết hoặc thực hiện không đúng với quy định tại 

Điều này. Người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên 

Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc có liên quan 

phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả 

cho Công ty các Khoản lợi thu được từ việc thực hiện 

hợp đồng, giao dịch đó. 
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