
CÔNG TY CÓ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang\ DI:0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052

Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

Số:..../CV-CK An Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2022

PHIẾU LÁY Ý KIẾN CÔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:
- Quý cổ đông:...............
- Số đăng ký sở hữu: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu
- Địa chỉliên hệ:........................................nnnnnnn(/32//1/////.,

I THÔNG TIỊN DOANH NGHIỆP:
s Tên Côngty: Công ty Cồ phần Cơ khí An Giang
° Trụ sở: 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh,

Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
s Mã số doanh nghiệp: 1600111049
e Mã chứng khoán: CKA

II. MỤC ĐÍCH LÂYÝ KIẾN:
Chủtịch Hội đồng quản trị (HĐQT)tổ chứcviệc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

để thông qua nội dung bổ sung thêm các nghành nghề tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ
Côngty lần 6 ban hành ngày 16/11/2021 và sửa đổi Điều lệ CôngtyCác nội dung này đã được Công ty đăng trên Website Công ty, Quý cổ đông có
thể xem vàtải các nội dungcần lấy ý kiến tại địa chỉ trang Web: www.cokhiangiang.comII. CÁC VÁN ĐÈ LÁY Ý KIÊN ĐÈ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Thông qua việc bồ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Côngty.
TT Tên ngành, nghề kinh doanh ngành
1 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 1709
2 Dịch vụ liên quan đến in 1812
3 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao 2395
4 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100
5 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tếnha khoa,chỉnh hình vàphục hồi chức 3250

năng

6 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290
7 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312
$ Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610
9 Bán buôn thực phẩm 4632
10 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641
11 Bán buôn máy móc, thiết Lị và bhụ tùng máy khác 4659



Giang

(bỗ sung|Chỉ tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặttrời.
3?)ÏChỉ tiết: Bán buôn máy móc,thiết bị y tế
12 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, 4759

đèn và bộ đèn điện, đô dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu
trong các cửa hàng chuyên doanh

13 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên 4761
doanh

14 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên|.4763
doanh

15 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng 4771
chuyên doanh

16 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

Biểu quyết:

L] Tán thành L] Không tán thành L] Không có ý kiến

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1. Điều 4 Điều lệ của Công ty CP Cơ Khí An
về việc bô sung thêm các ngành nghề kinh doanh ở nội dung trên và ban hành

thành Điềulệ lần 7.

Biểu quyết:

L] Tán thành [.] Không tán thành [] Không có ý kiến
3. Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cồ đông bằng văn bản.

Biểu quyết:
[] Tán thành L] Không tán thành L] Không có ý kiến

Lưu ý cách thức biểu quyết:
- Mỗinội dung lấy ýkiến được biểu quyết riêng. Đề nghị cổ đông biểu quyết hết
các nội dung lây ý kiên trên.

- Đánh dấu (x) hoặc (V2) vào 1 trong 3 ô: Tán thành. hoặc Không tán thành hoặc
Khôngý kiên tại các nội dung cần lấy ý kiến.
- Biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
a) Cổ đông đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại một nội dung biểu quyết thì phần biểu
quyêt đó không hợp lệ.

b) Khi cả 3 ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến tại các nội dung biểu
quyết không được đánh dâu nhưng cô đông/đại diện cô đông vẫn ký, ghi rõ họ tên
vào Phiêu lây ý kiên thì được xem là Không có ý kiến.
c) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dầu, thêm ký hiệu.
Lưu ý Phiếu lấy ý kiến được trả lời được xem là không hợp lệ khi:
- Không có xác nhận của cô đông/Đại diện hợp pháp của cô đông.



- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.

- Trong trường hợp Quý cỏ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu
quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gộc thì
Phiêu mới được xem là hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LÁY Ý KIẾN:
Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiều lấy ý kiến đến Công ty chậm nhấtlà 13 giờ ngày

10 tháng 03 năm 2022 theo mộttrong các hình thứcsau:
i. Gửi tận nơi hoặc gửi thư đến địa chỉ Công ty, Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty

phải được đựng trong phong bì dán kín.

Người nhận: Bà Nguyễn Thanh Vi số điện thoại 0987841987
ii. Gửi bản chụp/scan qua địa chỉ email: ctcpckag@gmail.com
iii. Gửi Fax cho Công ty theo số Fax: 0296.3853052

„
Nếu Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu

quyêt.

Mọithắc mắc Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Bà Nguyễn Thanh Vi qua số điện
thoại: 0987841987 - 0296.385416].

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH GIÁM ĐÓC

TRÀN QUẦN ANH LÊ THANH VÂN

XÁC NHẬN CỦA CÔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ tên cổ đông là cá nhân;

ký ghi rõhọ tôn và đóng dầu
nêu cô đông là tô chức)



Đc: số 839, Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.` CÔNG TY CÔ PHÀN CƠ KHÍ AN GIANG

É\ ĐT:0296 3 953 938 - 852 969 - 854 16] - 853 051: Fax: 0296 3 853 052.mm Website: www.cokhiangiang.com; Email: cokhiangiang@agm.vn
Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CK An Giang, ngày 11 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG NĂM 2022

CÔNG TY CÔ PHÀN CƠ KHÍ AN GIANG
(theo thể thức lầy ý kiến cồ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang:

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-CK ngày 08/02/2022 của Hội đồng quảntrị;
Căn cứ Biên bản kiểm phiều lầy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/03/2022.

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của
Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và biểu quyết tán thành việc bổ sung thêm ngành
nghề kinh doanh của Côngty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành........%

Điều 2. Thống nhất thông qua Điều lệ Côngty (lần 7)

Đại hội đồng cỏ đông đã phê duyệt và biểu quyết tán thành Điều lệ Côngty (lần 7).

Tỷ lệ biểu quyếttán thành.......%

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc
Công ty các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành
Nghị quyêt này./.

Qrawg 1/2



Näơi nhận:
- Các Cô đông;
- UBCKNN/Sở GDCK
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
-Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG
CHÚ TỊCH HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

TRÀN QUẦN ANH

rang 2/2



CÔNGTY CỎ PHÀN CƠ KHÍ AN GIANG
Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Ẩ ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang(@agm.vn

Số: 01/ĐHĐCD-CK An Giang, ngày 11 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN KIẾM PHIẾU
LÁY Ý KIẾN CỎ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Căn cứ Nghị, quyết số 28/NQ-CK ngày 08/02/2022 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần

Cơ khí An Giang:
Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 11 tháng 03 năm 2022 tại Công ty Cổ phần

Cơ khí An Giang, số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình
Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ

đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Trần QuânAnh  -Chủtịch HĐQT: Trưởng ban;
2. Ông Đồng “Trọng Nghĩa - Thành viên HĐQT: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Chí Thành - Thành viên HĐQT: Thànhviên;
4. Ông Trần Văn Thái - Thành viên HĐQT: Thànhviên;
5. Ông Lê Thanh Vân - Thành viên HĐQT: Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thanh Vi - Thành viên Ban kiểm soát: Chứng kiến, giám sát và

thực hiện kiểm phiếu.

Ban kiểm phiều đã tiền hành kiểm phiều lấy ý kiến cô đông bằng văn bản với các
nội dung và kêt quả như sau:

I THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
s Tên Côngty: Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
s Trụ sở: 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh,

Thành phô Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
s Mã số doanh nghiệp: 1600111049
s Mã chứng khoán: CKA

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VÁN ĐÈ CÀN LÂY Ý KIÉN
Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các

nội dung sau:
- Nội dung 1: Phê duyệt thông qua nội dung bồ sung thêm ngành nghề kinh doanh

tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Côngty lần 6 ban hànhngày 16/11/2021;
- Nội dung 2: Phê duyệt thông qua nội dung Điều lệ Công ty lần 7;
- Nội dung 3: Phê duyệt thông qua Nghị quyếtlấy ý kiến cô đông bằng văn bản.



10/03/2022.

II. KÉT QUÁ KIẾM PHIẾU

1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đôngtại ngày đăng ký cuối cùng (22/02/2022) để lấy ý kiến bằng văn
bản là: .... cô đông, sở hữu và đại diện sở hữu .... cổ phần, tương ứng với vốn điềulệ là:

32.864.040.000 đồng

- Thời hạn gửi Phiếu lấy kiến về Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang: 13 giờ ngày

- Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi tận nơi, gửi thư, gửi Fax và/ hoặc
gửi bản scan vào email theo địa chỉ đã được ghi rõ tại Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ

đông.
Kết quả kiểm phiếu chỉ tiết như sau:

Tỷlệ % trênSố lượng Á CẢ V4 Lữ

TT Nội dung Phiềulấy
Số cổ phấn biếu ¡tổng số cổ

, quyết tương ứng|phần có quyền
ý kiến biểu quyết

1|Tổng số Phiếu lấy kiến phát ra
Số Phiếu lấy ý kiến thu về của

Ẩ ˆ : ,Ẩ 4
cô đông tham gia biêu quyêt.
Trong đó:

21 - Số phiếu hợp lệ

22 - Số phiếu không hợp lệ

Số phiều lấy ý kiến không
tham gia biêu quyêt

2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung:
2.1. Nội dung 1: Thông qua nội dung bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại

khoản 1 Điều 4 của Điêu lệ Côngty lân 6 ban hành ngày 16/11/2021

TT Tên ngành, nghề kinh doanh ngành

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

2 Dịch vụ liên quan đến in 1812

3 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao 2395

4 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

5 Sản xuấtthiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức

|°_
3250

năng

6 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

7 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

$ Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa 4610

9 Bán buôn thực phẩm 4632 |
| 10 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641 |



11 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

(bổ sung|Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.
39) ÏChỉ tiết: Bán buôn máy móc,thiết bị y tế

12 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự,|4759
đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu

trong các cửa hàng chuyên doanh

13 Bán lẻ sách,báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên 4761

doanh

14 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên 4763
doanh

15 Bán lẻ hàng may mặc,giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng 4771

chuyên doanh

16 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giảitrí 7721

- Sô phiêu lây ý kiên không tham gia biểu quyết (cô đông không gửi về Côngty):
... phiều tương đương với ...... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ..... phiếu tương đươngvới..... cổ phần có
quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệlà: .... phiếu.

+ Số phiều biểu quyết không hợp lệ là:..... phiếu.

Tán thành Khôngtán thành Khôngcó ý kiến

A: Tỷ lệ % trên Tỷ lệ % trên Tỷ lệ % trên
Nội dung|số cỏ phần hông số Số cổ phần hông số Số cổ phần hông số

biểu quyết CPCQBQ biểu quyết CPCQBQ biểu quyết CPCQBQ

2.2. Nội dung 2: Thông qua nội dung Điêu lệ Côngty lân 7.

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông khônggửi về Công ty):

ke phiếu tương đươngvới ....... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ..... phiếu tương đươngvới..... cổ phần có
quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệlà: .... phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợplệlà:....... phiếu.

Tán thành Khôngtán thành Khôngcó ý kiến

ôi „.„ .„.|Tỷ lệ % trên Tỷ lệ % trên — Tỷ lệ % trên
Nội dung| số cỏ phần tổng số Số cổ phần tông s

số Số cổ phân hôngsố
biểu quyết CPCQBQ biểu quyết CPCQBQ biểu quyết CPCQBQ

2.3. Nội dung 3: Thông qua Nghị quyêt lây ý kiên cô đông băng văn bản

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty):
nen phiếu tương đươngvới..... cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 95 phiếu tương đương với ...... cổ phần có
quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiều biểu quyết hợp lệlà: ..... phiếu.

+ Số phiều biểu quyết không hợp lệ là:.... phiều.

Tán thành Khôngtán thành Khôngcó ý kiến

ôi ‹ „ Tỷlệ%trên! .. .|Tỷlệ%trên ca SA
Tỷ lệ % trên

Nội dung|só cỏ phần hồng số|Sốcổ phần|“tổng số Sốcổ phần tổng số
biểu quyết CPCQBQ biểu quyết CPCQBQ biểu quyết CPCQBQ

IV. CÁC VÁN ĐÈ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cơ phần Cơ khí An Giang:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiệntại phần III trên đây;

Đại hội đồng cỏ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Nội. dung 1: Thông qua nội dung bố sung thêm ngành nghề kinh doanh tại
khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty lần 6 ban hành ngày 16/11/2021.

Tỷ lệ tán thành: ..... % tổng số phiều biểu quyết

2. Nội dung 2: Thông qua nội dung Điều lệ Côngty lần 7.

Tỷ lệ tán thành: ..... % tông số phiền biểu quyết

3. Nội dung 3: Thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ tắn thành: .....% tổng số phiếu biểu quyết

Côngtác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30
phút cùng ngày.

.
Chúngtôi thành phần Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác

của kêt quả kiêm phiêu.
Biên bản được lập thành bốn (04) bản có giá trị như nhau.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT

TRÀN QUẦN ANH



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BẠN KIỆM PHIẾU

Đồng Trọng Nghĩa

.. Nguyễn Chí Thành

Trần Văn Thái

Lê Thanh Vân

Nguyễn Thanh Vi

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Chứngkiến, giám
sát và thực hiện

kiểm phiếu



DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do —- Hạnh phúc

CƠ KHÍ AN GIANG

ĐIÊU LỆ

CÔNG TY CÔ PHẢN CƠ KHÍ AN GIANG
(Lần7)

An Giang, ngày 11 tháng 03 năm 2022
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PHÀN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông só...../NQ.ĐHĐCĐ-CK

ngày ....... tháng .....năm 2022.

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

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

a
b.

O.

Côngty là Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.
Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập
côngty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết
về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cô đông:

Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm

2020;
Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 26 tháng 11 năm
2019;
Việt Nam là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần
đầu;
Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó
tổng giám đốc), Kế toán trưởng;
Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng
quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân giữ
chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của
Côngty theo quy định tại Điều lệ này;
Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật
Chứng khoán; .

Cổ đônglà cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Côngty;
Cổ đông sánglập là cổ đông sở hữu ít nhất một cô phần phô thông và ký tên trong
danh sách cô đông sáng lập Công ty;
Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
Thời hạn hoạt độnglà thời gian. hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2
Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty
thông qua;
Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty
con.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao
gồm cả những sửa đồi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.



II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM
KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức,trụ sở, chỉ nhánh, văn phòngđạidiện, địa điểm kinh doanh và thời

Điều

hạn hoạt động của Công ty
Tên Công ty
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.
- Tên Côngty viết bằng tiếng Anh: Angiang Mechanical Joint Stock Company.
- Tên Côngty viết tắt: ANGIMECO.

Côngty là công ty cô phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt
Nam.
Trụ sởđăng ký của Côngty là:

- Địa chỉ trụ sở chính:Số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam

= Điện thoại: 0296.3852969- Fax: 0296.3853052
bi E-mail: cokhiangiang(@agm.vn
- Website: www.cokhiangiang.com

Côngty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh đề thực
hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và
trong phạm vi luật pháp cho phép.
Trừ khi chấm dứthoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 54 (giải thể công ty) hoặc
gia hạn hoạt động theo Điều 55 (gia hạn hoạt động) Điều lệ này, thời hạn hoạt động của
Côngty là vô thời hạn.

3. Người đại diện theo pháp luật của Côngty
Côngty có 01 người đại diện theo pháp luật. Giám đốc(Tổng giám đốc) là người đại diện
theo pháp luật của Công ty.
Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân 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
người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh
nghiệp và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam;người đại diện theo
pháp luật của Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá
nhân kháccư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp
luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực
hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
Trường hợp hết hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà người đại diện theo
pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy
quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của Công
ty ong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty



II. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác

làm người đại theo pháp luật của Công ty.
Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày

mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện

theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mắttích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị

tạm giam, đang chấp hành hình phạttù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ

sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân

sự, có khó khăn trong nhận thức, làmchủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chứcvụ, cấm

hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện

theo pháp luật của Côngty.

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Côngty
1. Ngànhnghề kinh doanh của Côngtylà:

TT | Tên ngành, nghề kinh doanh
. Mã ngành

1 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 2599
: Chỉ tiết: Sản xuất các loại sản phẩm từ kim loại _(Chính)

„2 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
. Chỉtiết: Khai thác đá và khai thác mỏ đá

3 ]
. Đúcsắt, thép 2431

|
| Chỉtiết: Đúc kim loại, ákim4 Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829
¡ Chỉtiết: Sản xuất máy móc thiết bị

5 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều 2710
| khiển điện

Chi tiết: Sản xuất máy móc thiết !bị điện
|

6 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu 3099 |

| Chỉ tiết: Sản xuất xe có động cơ, rờmoóc |

¡ Chỉ tiết: Sản xuất phươngtiện vậntải khác
!

|

| Chỉ tiết: Thay đổi kết cấu máy và hệ thống truyền lực của xe có động
„cơ |

7 Táichếphế liệu 3830
¡ Chỉtiết: Tái chế phế liệu, phế thải kim loại

|

8 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
|

. Chỉ tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật
: Chỉ tiết: Xây dựng kết cầu công trình

9 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329.

: Chỉ tiết: Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng

10 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
' Chỉ tiết: Thiết kế công trình kết cấu thép
: Chỉ tiết: Thiết kế các hệ thống kỹ thuật liên quan đến công trình
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.
Chỉtiết:Các địchvụ thiếtkếcôngnghiệp, máymóc, xecộ

. Chỉ tiết: Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thủy

1I Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520
| Chỉtiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ cU12 Bán buôn máyvitính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

.
4651

:

Chỉ tiết: Mua bán thiết bị văn phòng (máy tính, phần mềm máytính,
| thiết bị ngoại vì như: máy In, photocopy, kết sắt, vật tư ngành 1n)

13 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
:

Chỉ tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu (mua bán kết cấu
, thép, thép phôi, thép xây dựng, ông kim loại, tôn và thép lá, dây kim
| loại, khung nhôm, khung đồng) | i14 | Đại lýô tô và xe có động cơ khác mm
"Ch tiết: Mua bán xe ôtô các loại

15 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530
. Chỉ tiết: Mua bán phụ tùng các loại xe máy, môtô và ôtô

16 Sản xuất mô tô, xe máy. c 3091
: Chỉ tiết: Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe môtô điện, xe đạp điện các .

. loại
- 17Bánbubuôn nhiên liệu rắn, lỏng, khívvà các sản phẩm liên quan 4661

- Chỉ tiết: Mua bán nhớt, mỡ bò
c

18 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 0899
; Chỉ tiệt: Khai thác nước khoáng

|
|

19 Đóng tàu và cấu kiệnnổi ri|

¡ Chỉtiết: Đóng mới vàsửa chữasà lan
|

| 20 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông 4141. ]
. trong các cửa hàng chuyên doanh

21 Bán buôn đồ dùng.khác cho gia đình 0.24649 I
22 | Bánbuôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông0Umm |
5. | Bánbuôn chuyên doanhkhác chưa được phân vào đâu

] |

4669 |

24 c5Sửa chữa thiết bị liên lạc “ c | c 95 12

25.
]

í Hoạt động dịch vụ phục vụhôn lễ
] “ | ]

9633.
26 | Kinh doanh bất động sản, quyền. sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 6810

| dụng hoặc đi thuê.
|

|

27 ] Bốc xếp hàng hóa
mm _IRUỰIư: 5224

|

28 Vận tài hàng hóa đường thủy nội địa mem
29 Na tải bàng hóa bằng đường bộ. II 4933

30. - Kho bãi và lưu giữhàng]hóa5210. |

31 | Sản xuất bê tông và các sản phẩmtừ bê tông, xi măng và thạch c
cao. 2395 c |

_ Chỉtiết: Sản xuất tấmbê tông đúc sắn, ống, cột bêtông, cọc bêtông cốt

$



| thép.
. Chỉ tiết: Dằm cầuliên hợp bêtông cốt thép
| Chỉtiết: Sản xuất gạch không nung

32 Xây dựng công trình đường sắt
I 4211.

33 Lắp đặt hệ thống điện
.

c c DU 4321

| 34¡ Xây dựng công trình đường bộ. co U 4212

| : Chỉ tiết: Xây dựng công trình giao thông: cầu, đường, cống
c

|

] 35. Lắp đặt máy móc và thiết bị
¡

công nghiệp
c 3320

|

.
Chỉ tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặttrời

| 36. Sản xuất máy nôngnghiệpvà lâm nghiệp mm3 Bán mô tô, xe máy “ . 4541

38 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
mm ] ] 24542

39 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

|

Chỉtiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặttrời. |

.

Chỉ tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

Í 40 Dịch vụ ăn uống khác
|

5629
| 4I

_ Dịch vụ phục vụ đồ uống
c mm 5630

]

|

.
Sả

xuất sắt, thép, gang s em mm
| 43 ¡ Sân xu

xuất các cầu kiện kim loạiL mm ] ] II 2511

| 44... Sản xuất thùng, bề chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512
| 45.| Rèn, đập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại c 2591

„
46 Gia công cơ khí; xử lývà tráng phủ kim loại 2592.

„47 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cằm tay và đồ kim loại thôngdụng
-1 22593 m

[ 48 Sản xuất máy bơm, máy nén,vòivà vankhác
-

2813
„ 49 | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền 2814
!

,

chuyển động

50 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ\và bốc xếp
] c

| 2816
51 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng:môtơ

h
hoặcckhí:nén coUl2818.

52 |

.

Sân xuất máy công cụ và máytạo hình kim loại
. c

2822 |

53. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824
|

54 ¡Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825
| 55

]

Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc 2920
| 56 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ |

2930
. khác

„57. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230 |
58 Sản xuấtđiện 2.2351
|

. Chỉtiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời

9
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“ 59 lắpđặthệthống cấp thoáinước hệ thống sưởi và điềuhoàkhôngkhí 4322
60 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm 7730

người điều khiển

6l Cho thuê xe có động
c
cơ

m
c

7710
:

62 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa. được phân 7490
. vào đâu
› Chi tiết: Tư vấn và đầu tư các giải pháp về điện năng lượng mặttrời

63 „Sản xuất máy thông dụng khác 2819

64 Sản xuất thiết bị điện chiếu:sáng - . .
2740. m

| 65 , Sản xuất đồ điện. dân dụng
-

. 2750.
|

| 66 'Bán buôn tổng hợp 00020200000 mGU
67 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

|
68 | Bán buôn máy móc,thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

69 Xây dựngcông trình thủy 4291

70 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7u10.

ẲŸ Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 1709
72 Dịchvuliên quanđến in 1812

73 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
c c 3 100

.

4 c Sảnxuất
(

thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức 3250
. năng

75 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

76 Sửa chữa máy móc, thiếtbị w—w
77 Đạilý, môi giới, đầu giá hàng hóa 4610

78 _ Bán buônthực phẩm
co U 4632

„ 79 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641
. 80.“Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường. tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự,

|

4759
"đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu .

trong các cửa hàng chuyên doanh
|

|8 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên
|

4761 |

. doanh

82 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên . 4763
.

doanh

83 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng . 4771
|

¡

chuyên doanh. .-_; Cho thuê thiết bị thể tháo,vui
i

chơi|giảiMì
]

721



Mụctiêu hoạt động của Công ty:
- Cungcấp cho khách hàng những sản phẩm tối ưu;

- Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp;

- Tối đa hóa lợi nhuận trên vốn cổ phần, mang về lợi ích cho cổ đông và phát triển

Côngty lớn mạnh;
- Gia tăng trách nhiệm xã hội nhằm nâng cao uy tín doanh nghiệp trong cộng đồngtại

địa phương và trong nước;

- Thu nhập ổn định và chế độ lương thưởng cho cán bộ, công nhân viên phù hợp, công
bằng, tạo động lực phát triển bền vững:

- Mở rộngthị trường nhằm cải thiện vị thế của doanh nghiệptrên thị trường.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty
Côngty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều
lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh
và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp Công ty
kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện
kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.

IV. VÓN ĐIỀU LỆ, CỎ PHẲẢN, CỎ ĐÔNG SÁNG LẬP
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đôngsáng lập

1 Vốnđiều lệ của Công ty là 32.864.040.000 đồng (Bằng chữ: Ba muơi hai tỷ lắm trăm sáu
muơi bồn triệu không trăm bồn mươi nghìn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty dược chia thành 3.286.404 cổ phần với mệnh giá là
10.000 đồng/cổ phần.

Côngty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp
với các quy định của pháp luật.
Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phố thông và
cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông được quy định tại
Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.
Côngty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại
hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
Côngty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy Chứng nhận đăng
ký kinh doanh số 5203000080 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày
07/12/2007. Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay cổ
phần phố thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyền nhượng.
Cổ phần phố thông phải được ưu tiên chào bán cho các cô đông hiện hữu theo tỷ lệ tương
ứng vớitỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Côngty, trừ trường hợp Đại hội đồng
cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản
trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông
và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho
các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cỏ đông có chấp thuận khác.
Công ty có thể mua cổ phần do chính Côngty đã phát hành theo những cách thức được

quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
Côngty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.
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Điều 7. Chứng nhậncổ phiếu

1.

8)

b

Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cô phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ

phần sở hữu.
Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền vàlợi ích hợp pháp của người sở hữu đối

với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung
theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cô phần
theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền

mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Côngty (hoặc thời hạn
khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận
cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ
phiếu.
Trường hợp cổ phiếu bị mắt, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông
được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao
gồmcác nội dung sau đây:
Thôngtin về cổ phiều đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứngchỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có
chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

Điều 9, Chuyển nhượng cổ phần

1. Tắt cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định
khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển
nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyên nhượng và hưởng các quyềnlợi
liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốnchủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy
định của pháp luật.
Trường hợp cổ đônglà cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của
cổ đông đó tó thành cổ đông của Công ty.
Trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối
nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cô phần của cổ đông đó được giải quyết
theo quy định của pháp luật về dân sự.
Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty cho cá
nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận
trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của Côngty.

Điều 10. Thu hồi cổ phần

1 Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ
phiếu, Hội đồng quảntrị thông báo và có quyền yêu cầu cô đông đó thanh toán số tiền còn
lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với
nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.
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Thông báo thanh toán nêutrên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể

từ ngày gửi thông báo). địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không

thanh toán theo đúng yêu cầu, số cô phần.chưa thanh toán hếtsẽ bị thu hồi.

Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong

trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.
Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3

Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái

phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
Cô đông

ï
năm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó,

nhưng vẫn phải phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cô phần đã đăng ký
mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết

định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội
đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộgiá trị cổ phiếu
vào thời điểm thu hồi.
Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu bồi.

Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cần trong việc gửi

thông báo.

V. CƠ CÁU TÔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIẾM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quảntrị và kiểm soát

^..”m..

Cơ cấutổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

Đại hội đồng cô đông:
Hội đồng quản trị;
Ban kiểm soát;
Giám đốc (Tổng giám đốc).

VI. CỎ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

1 Cổ đông phô thông có các quyền sau:
a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu

quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu
từ xa. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiều biểu quyết;
Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng vớitỷ lệ sở hữu cổ phần phố thông của từng cổ

đông trong Công ty;
d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại

khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp
luật có liên quan;

e Xem xét tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ

đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình:
£ Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điềulệ Côngty, biên bản họp Đại hội

đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

g Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với

tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;
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Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật
Doanh nghiệp;
Đượcđối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cô đông sở hữu
các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần
ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội
đồng cô đông thông qua và công bố đầy đủ cho cô đông:
Đượctiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bồ
theo quy định của pháp luật;
Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị
quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quảntrị theo quy định của
Luật Doanh nghiệp;
Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phố thông trở lên có các
quyền sau:
a.

b.

e.

Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo
các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản
trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Bạn kiểm soát, hợp đồng,
giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến
bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;
Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành
hoạt động của Côngty khi xét thầy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao
gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉliên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của
cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý
của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời
điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ
lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cỏ đông. Kiến nghị phải
bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày
khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ
đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điềulệ này.

Cả đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phố thông trở lên hoặc có
quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:
a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề đề cử

các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số
cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử một thành viên, từ 30% đến
dưới 50% được ứng cử, đề cử hai thành viên, từ 50% đến dưới 70% được ứng cử, đề
cử ba thành viên, từ 70% trở lên được ứng cử, đề cử bồn thành viên đề bầu vào Hội
đồng quản trị.
Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng
cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số
ứng cử viên còn lại do Hội đồng quảntrị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.
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Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1.

2.

.ÀẦĐiêu

Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
Không được rút vốn đã góp bằng cô phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức,

trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mualại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút

một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản nàythì cổ đông đó

và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và
cácthiệt hại xảy ra.
Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Côngty.
Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
Báo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp
luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền vàlợi ích hợp pháp
của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ

chức, cá nhân khác.
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cồ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình
thức sau:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
€) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình

thức điện tử khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông quathư, fax, thư điện tử;
Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một
trong các hành vi sau đây:
a) Vi phạm pháp luật;
b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ

chức, cá nhân khác;
c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.
Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

14. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cồ đông gồmtất cả cô đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao
nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời
hạn bồn (04) tháng kề từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06
tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ

đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ
tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thể Việt Nam.
Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm

phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của
pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán.
Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ

trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại
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hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có
trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Côngty.
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cô đông bất thường trong các trường hợp
sau:
3)

b

9)

d)
9)

Hội đồng quảntrị xét thầy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành
viên tối thiều theo quy định của pháp luật;
Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của
Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện
bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp,có đủ chữ ký của các cổ
đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký
của các cổ đông có liên quan;
Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

)

b

d)

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể
từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc
thành viên Ban kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc
nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;
Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy
định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngàytiếp theo, Ban kiểm soát
thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại
khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định
tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c
khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Côngty triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tụctriệu tập,
tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chỉ phí cho việc
triệu tập và tiền hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này
không bao gồm những chỉ phí do cổ đông chỉ tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông, kể cả chỉ phí ăn ở vàđilại.
Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140
Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

3)

b)

9
d)

9)

Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:
Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên
đượcghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Côngty;
Quyết định sửa đồi, bồ sung Điều lệ Công ty;
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9
g)
h)

Ù

))

k)

b

m)

Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

gây thiệt hại cho Côngty và cổ đông Công ty;
Quyết định tổ chứclại, giải thể Côngty;
Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng

quản trị, Ban kiểm soát;
Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ: quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm

soát;
Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán

viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết;
Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
a)
b)

9

d)

2)

g)
h)

)

k
b

m)
n)
9)

p)
g)

Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Côngty:
Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản

trị và từng thành viên Hội đồng quảntrị;
Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Côngty, kết quả hoạt động
của Hội đồng quân trị, Giám đốc (Tổng giám đốc);
Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm

soát;
Mức cô tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quảntrị, thành viên Ban kiểm soát;
Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát;
Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm
toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của côngty khi xét thấy cần

thiết;
Bồ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và

việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể

từ ngày thành lập;
Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Côngty;
Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giátrị tài sản trở lên

đượcghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Côngty;
Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
Côngty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1

Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản

của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều

của Luật Chứng khoán;
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s) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quảntrị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị,
Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

9) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra
thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đạihội đồng cô đông.

16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đônglà tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp
hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tô chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua
một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định
tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền đượclập theo quy định của
pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy
quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn
ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng
ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản
ủy quyền bạn đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu
trước đó chưa đăng ký với Côngty).
Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có
hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:
a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực

hành vi dân sự;
b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một
trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi
cuộc họp đượctriệu tậplại.
17. Thay đổi các quyền

Việc thay đồi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu
lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông
dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi
quyền và nghĩa vụ của cỏ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ
đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán
thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại
đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng
văn bản.
Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưuđãi đề thông qua việc
thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy
quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1⁄3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát
hành. Trường hợp khôngcó đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp đượctổ chứclại trong
thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ
thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy
quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ
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cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc

qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiều kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết

ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêutrên.
Thủ tục tiền hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy
định tại Điều 19, 20 và 21 Điềulệ này.
Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với

các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc

phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đôi khi Công ty phát hành

thêm các cô phần cùng loại.
18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quảntrị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng

quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại
khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội

đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cô đông đượclập
không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cô đông. Công ty
phải công bố thôngtin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đạihội
đồng cổ đông tối thiều 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng:

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
c) Chuẩn bịtài liệu cho đại hội;
d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
e@) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:
®Ð Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có

quyền dự họp:
g) Các công việc khác phục vụ đạihội.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương
thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bồ trên trang thông
tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi
cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng
cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có
quyền dự họp chậm nhất 21 ngàytrước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo
được gửi hoặc chuyên đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, cáctài
liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông
hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không
được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường
dẫn đến toàn bộtài liệu họp để các cô đông có thể tiếp cận, bao gồm:
a) Chương trình họp, cáctài liệu sử dụng trong cuộc họp;
b) Danh sách và thôngtin chỉ tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
c) Phiếu biểu quyết;
d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quyđịnh tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến

nghị vấn đề đưa vào chươngtrình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản
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và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp.
Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến

nghị đưa vào chương trình họp.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4
Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
8) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;
b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ

phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;
cg). Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vì thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ

đông:
d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại
khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp,trừ trường hợp quy định
tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung
cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên
55%tổng số phiều biểu quyết.
Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiền hành theo quy định tại khoản 1

Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự
định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đạihội đồng cổ đông lần thứ hai được tiền hành khi có số
cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổngsố phiếu biểu quyếttrở lên.
Trường hợp cuộc họplần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2
Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày
dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không
phụ thuộc vào tổng số phiều biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 20. Thể thức tiền hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiền hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực

hiện việc đăng ký cho đến khi các cô đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình
tự sau:
a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy

quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của
cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cồ đông đó. Đại
hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương
trình. Việc biểu quyết được tiền hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và
không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ
không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành
hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa hoặc một
người khác công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu
trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành
viên của ban kiểm phiều do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ
tọa cuộc họp;

b) Cổ đông người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy
quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền
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tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách
nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội
dung đã đượcbiểu quyết trước đó không thayđồi.

Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản

trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.
Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành
viên Hội đồng quảntrị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo
nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm
soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người
dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có
số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị

của chủ tọa cuộc họp.
Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên
khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chỉtiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội
dung chương trình họp.
Chủtọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý đề điều hành cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua
và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
a) Bốtrí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:
b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
e) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập

họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đồi những biện pháp nêu trên và áp
dụngtất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa
hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương
trình, Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không
có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bốngay trước khi bế mạc cuộc họp.
Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được
đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu
lực của những nội dung đã đượcbiểu quyết trước đó không thayđổi.
Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp,

hợp lý khác;
b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người

không tuân thủ quyền điều hành của chủtọa, cổ ý gây tối trật tự, ngăn cản tiền triển
bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra
khỏi cuộc họp Đạihội đồng cổ đông.

Chủtọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp
tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn
cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
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10.

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho có đông dự họp tham gia,

thảo luận và biểu quyết;
c) Có người dự họp cản trở, gây tối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được

tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại
khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp
để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông
quatại cuộc họp đó đều có hiệulực thi hành.
Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông
qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo đề cổ đông tham dự, biểu quyết bằng
hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật
Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020
của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua
1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng

số phiều biểu quyếttrở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại
các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
€) Thay đối cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi

trong báo cáo tài chính gần nhất của Côngty;
e) Tổ chức lại, giải thể Côngty;
Ð Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vìlợi ích Côngty.
Các nghị quyết được thông qua khi được số cô đông sở hữu trên 55% tổng số phiều biểu
quyết củatất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1,3 Điều
này và khoản 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đông quản trị và Ban kiêm soát phải thực, hiện theo
phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tồng số phiếu biểu quyết tương ứng
với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc
Ban kiểm soát và cồ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiều bầu của mình cho
một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát
viên được xác định theo số phiếu bầutính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứngcử viên có số
phiều bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định, tại Điều lệ Công ty. Trường hợp
có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của
Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiền hành bầu lại trong số các ứng cử viên có
số phiều bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử. Nếu số
ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu
thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo
phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán
thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức
biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 điều này.
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4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và
thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Côngty.

Điều 22. Thắm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông
Thẩm quyền và thể thức lầy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông khi xét thầy cần thiết vì lợi ích của Công tyvề các vần đề sau:
a. Sửa đổi, bố sung Điều lệ Côngty;

Định hướng phát triển công ty;
Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
Dựán đầu tư hoặc bán sốtài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản
đượcghi trong báo cáotài chính gần nhất của công ty;
Thông qua báo cáo tài chính hằng năm
Tổ chứclại, giải thể công ty.
Thay đồi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
Thay đối cơ cầu tổ chức quản lý côngty;
Các vấn đề khác khi xét thầy cần thiết vì lợi ích của Côngty.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông,
các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiều lấy ý kiến. Vêu cầu và cách thức gửi
phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18
Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Mục đích lấy ý kiến;
©) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là

cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở
chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ
pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đônglà tổ chức; số lượng cổ phần của
từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua quyết định;
®) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối

với từng vấn đề lấy ý kiến;
9 Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã đượctrảlời;
g) Họ, tên chữ ký của Chủtịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Côngty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc
thư điện tử theo quy định sau đây:
8) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã đượctrả lời phải có chữ ký của cổ đônglàcá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cồ

đônglà tô chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán
kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
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bì) Trường hợp gửi fax hoặcthư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ
bí mật đến thời điểm kiểm phiều;

c), Các phiếu lấy ý kiến gửi về Côngty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý

kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax,

thư điện tử là không hợplệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiều

không tham gia biểu quyết.
Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiều dưới sự chứng kiến của Ban kiểm

soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiều phải
có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên,địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
bì Mục đích và các vấn đề cần lấy

ý

ý kiến để thông qua nghị quyết:
c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt

số phiều biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu
biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d) Tổng số phiếu tán thành, khôngtán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
e9) Vấn đề đã được thông quavàtỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:
ĐÐ  Họ,tên chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát

kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải
liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới

chịu trách nhiệm về cácthiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu
không trung thực, không chính xác.
Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cồ đông trong thời hạn 15 ngày,
kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiều và nghị quyết có thể thay thế

bằng việc đăngtải trên trang thôngtin điện tử của Côngty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời
điểm kết thúc kiểm phiều.
Phiếu lấy ý kiến đã đượctrả lời, biên bản kiểm phiều, nghị quyết đã được thông qua vàtài
liệu có liên quan gửi kèm theo phiều lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của
Công ty.
Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ

đông sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cô đông có quyền biểu quyết tán
thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu
giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng
tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tênđịa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cô đông;
c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ

đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
Ð Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cô đông dự họp, phụ lục danh sách

đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
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g)} Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương
thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và
không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiều biểu quyết thông qua tương ứng:
l) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủtọa, thư ký từ chối ký biên

bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng
quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản
họpghirõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc
cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phảiliên
đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau.
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước
ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự
họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm
Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố
thông tin theo quy định pháp luật về công bố thôngtin trên thị trường chứng khoán và phải
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng
cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc
nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án
hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm
trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại
khoản 4 Điều 21Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

VI. HỘI ĐÔNG QUẦN TRỊ
Điều 25. Ứng cứ, đề cử thành viên Hội đồng quảntrị
1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông

tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiều 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đạihội đồng
cỏ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cỏ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử
viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản
về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực
hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Côngty nếu được
bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản
trị được công bố bao gồm:
a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b)! Trình độ chuyên môn;
c),kQuátrình công tác;
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d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty
khác);

e® Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Côngty;
Ð Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệCông ty:
g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử

viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác

và cáclợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề

cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới

30% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử một thành viên, từ 30% đến

dưới 50% được ứng cử, đề cử hai thành viên, từ 50% đến dưới 70% được ứng cử, đề cử ba
thành viên, từ 70% trở lên được ứng cử, đề cử bồn thành viên để bầu vào Hội đồng quản
trị.
Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không
đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ

chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy
chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm

ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu

thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại
khoản 1, Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quảntrị

6.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm
kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của

một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản
trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quảntrị
cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
Cơcấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:
Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành
viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành (xác định theo phương thức làm tròn
xuống). Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều
hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
Thành viên Hội đồng quảntrị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường
hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160

Luật Doanh nghiệp.
Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định
pháp luật về công bồ thôngtin trên thị trường chứng khoán.
Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cô đông của Côngty.

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quầntrị
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết

định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm
quyền của Đại hội đồng cô đông.
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Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ
đông quy định, Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
3)

b
9

d)
9)

9

g)
h)

)
b

b

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng
năm của Côngty;
Kiến nghị loại cô phần và tổng số cồ phần được quyền chào bán của từng loại;
Quyếtđịnh bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của
từng loại: quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
Quyết định giá bán cổ phần vàtrái phiều của Công ty;
Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật
Doanh nghiệp;
Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy
định của pháp luật;
Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị
từ35%tổng giátrị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công
ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội
đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều
167 Luật Doanh nghiệp;
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủtịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký
kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản
lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao,
thưởngvà lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền
tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định
mứcthù lao và quyền lợi khác của những người đó;
Giám sát, chỉ đạo Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác trong điều hành
công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Côngty, quyết định thành lập
công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh
nghiệp khác;
Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập
họp Đại hội đồng cô đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị
quyết;
Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
Kiến nghị mức cô tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý
lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
Kiến nghị việc tổ chứclại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Côngty;
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản
trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy
chế về công bồ thông tin của Công ty;
Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán,
quy định khác của pháp luật và Điều lệ Côngty.

Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản
trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020
của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
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Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quần trị

1 Côngty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu
quả kinh doanh.
Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc
đượctính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản
trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên
theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội
đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công
ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thê hiện thành mục
riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông
tại cuộc họp thường niên.
Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản
trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác
ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được
trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng,
phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phíđi lại, ăn, ở và
các khoản chỉ phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên
Hội đồng quảntrị của mình, bao gồm cả các chỉ phí phát sinh trong việc tới tham dự các
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có

sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho
những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật
và Điều lệ Công ty.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quảntrị
1 Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các

thành viên Hội đồng quản trị.
Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc).
Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a), Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm

chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản

trị;
e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
Đ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm,
Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngàykề từ ngày nhận đơn từ
chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
Trường hợp Chủtịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ
của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và
nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty.
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Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mắttích,
bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại
cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trồn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc
mắt năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cắm
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn
lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên
tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quầntrị
1. Chủtịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quảntrị trong

thời hạn 07 ngày làm việckể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này
do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiều bầu cao nhất triệu tập và chủtrì.
Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiều bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và
ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ
triệu tập họp Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bắt thường.
Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
b) Có đề nghị của Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặcít nhất 05 người quản lý khác;
e) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quảntrị;
d) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.
Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục
đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thầm quyền của Hội đồng quản trị.
Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu
tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách
nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty: người đề nghị có quyền thay thế Chủtịch
Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo
mời họp chậm nhất là 03 ngàylàm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định
cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông
báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành
viên.
Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương
tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành
viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Côngty.
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm
theo đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.
Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận
nhưng không được biểu quyết.
Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiền hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp.
Trường hợp cuộc họp đượctriệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên
dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngàykề từ ngày dự
định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp đượctiến hành nếu có hơn một nửa số
thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
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10.

11.

12.

Thành viên Hội đồng quảntrị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường
hợp sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều

này;
c), Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình

thức điện tử khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
e) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.
Trường hợp gửi phiều biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải dựng
trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhấtlà
01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả
những người dự họp.
Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy
quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quảntrị
chấp thuận.
Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên
dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía
có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quảntrị
1 Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển,

nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiêu ban do
Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản
trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa
số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban
theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định
của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiều ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham
dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp củatiểu ban.
Việc thực thi quyết định của Hội đồng quảntrị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản
trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệCông ty, Quy
chế nội bộ về quản trị côngty.

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty
1 Hội đồng quản trị của Côngty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty đề

hỗ trợ công tác quảntrị công ty tại Công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm
nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.
Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán
được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
a) Tư vấn Hội đồng quảntrị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định

và các công việc liên quan giữa Công ty và cô đông:
b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông

theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
€) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp:
d) Tham dự các cuộc họp;
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e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của
phápluật;

Ð Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các
thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bồ thôngtin của Công ty:
h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyềnlợiliên quan;
l) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Côngty;
j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Côngty.

VII. GIÁM ĐÓC(TỎNG GIÁM ĐÓC) VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội
đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh
doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc (Tổng giám đốc), các Phó Giám đốc
(Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quảntrị
bồ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông
qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quảntrị.

Điều 34. Người điều hành Công ty
1 Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng

giám đốc), Kế toán trưởng.
Theo đề nghị của Giám đốc (Tổng giám đốc) và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị,
Công ty được tuyên dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ
cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh
nghiệp phải có trách nhiệm đề hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động
và tổ chức.
Giám đốc (Tổng giám đốc) đượctrả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc
(Tổng giám đốc) do Hội đồng quản trị quyết định.
Tiền lương của người điều hành được tính vào chỉ phí kinh doanh của Côngty theo quy
định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong
báo cáo tài chính hằng năm của Côngty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đôngtại cuộc họp
thường niên.

Điều 35. Bồ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc (Tổng giám đốc)

1 Hội đồng quản trị bỏ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm
Giám đốc (Tổng giám đốc).
Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công
ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và
trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
Nhiệm kỳ của Giám đốc (Tổng giám đốc) không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại
với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc (Tổng giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn,
điều kiện theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Côngty.
Giám đốc (Tổng giám đốc) có các quyền và nghĩa vụ sau:
a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty

mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quảntrị;
b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
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c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phươngán đầu tư của Côngty;
d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Côngty;
9) Bồ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Côngty, trừ các chức

danh thuộc thâm quyền của Hội đồng quản trị;
Ð Quyết định tiền lương vàlợi ích khác đối với người lao động trong Côngty, kể cả

người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tổng giám đốc);
g) Tuyển dụng lao động:
h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
D) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ

của Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quảntrị.
Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) khi đa số thành viên Hội
đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám
đốc) mới thay thế.

IX. BAN KIẾM SOÁT
Điều 36. Ứng cứ, đề cứ thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)
1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát đượcthực hiện tương tự quy định tại khoản 1

Điều 25 Điều lệ này.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ
thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông
nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cỏ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử một
thành viên, từ 30% đến dưới 50% được ứng cử, đề cử hai thành viên, từ 50% đến dưới
70% được ứng cử, đề cử ba thành viên, từ 70% trở lên được ứngcử, đề cử bồn thành viên
để bầu vào Ban kiểm soát.
Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số

lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề
cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt
động của Ban kiểm soát, Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải
được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm
soát theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Thành phần Ban kiếm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Côngty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban
kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều
169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Côngty;
b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các

báo cáo tài chính của Côngty trong 03 năm liền trước đó.
Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định

tại khoản 2 Điều này;
b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
€) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này.
Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công:
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b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp
bắt khả kháng:

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Côngty;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát
1... Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số

thành viên thường trú ở Việt Nam. 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 Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:
a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác

cung cấp các thôngtin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản

trị để trình Đại hội đồng cỏ đông.

Điều 39, Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các
quyền, nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp
thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán
được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Côngty, bãi miễn kiểm toán viên được
chấp thuận khi xét thầy cần thiết.

2. Chịu trách nhiệm trước cỏ đông về hoạt động giám sát của mình.
3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành

viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác.
4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cổ

đông.
5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành

viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác của doanh
nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48
giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu
quả.

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cô đông thông qua.
7. Báo cáo tại Đại hội đồng cô đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chỉtiết thi hành một số điều của Luật Chứng
khoán.

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ,tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chỉ nhánh và địa
điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty
trong giờ làm việc.
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9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám
đốc) và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thôngtin, tài liệu về công
tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Côngty.

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít
nhấtlà 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát đượclập chỉ tiết và rõ
ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào
biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định
trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)
và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự vàtrả lời các vấn đề cần được làm
rõ.

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng vàlợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát
Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện
theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát đượctrả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết
định của Đại hội đồng cồ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mứctiền lương, thù
lao, thưởng, lợi ích khác hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chỉ phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư
vấn độc lập với mức hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của ban kiểm soát hoặc thực thi
các hoạt động khác của Ban kiểm soát.

3. Tiền lương và chỉ phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chỉ phí kinh doanh của
Côngty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của
pháp luật có liên quan và phải được lập thành mụcriêng trong báo cáo tài chính hằng năm
của Công ty.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN
KIẾM SOÁT, GIÁM ĐÓC (TÓNG GIÁM ĐÓC) VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và
người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm
vụ với tư cách thành viên các tiều ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cần
trọngvì lợi ích của Công ty.

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyềnlợi
1, Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và

người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh
nghiệp và các văn bản pháp luậtliên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc),
người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng
những thông tin có được nhờ chức vụ của mình đề phục vụlợi ích của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và
người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm
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quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người
có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên
do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Côngty phải thực hiện công
bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố
thôngtin.
Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch manglại lợi ích cho
thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ Côngty.
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc),
người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử
dụng hoặctiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên
quan.
Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có
liên quan đến các đối tượng này khôngbị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:
a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi

trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao
dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành
viên Ban kiểm soát, Giám đốc(Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo
cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán
thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giátrị giao dịch phát
sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở
lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung
quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều
hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cỏ đông thông
qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông khôngcólợi ích liên quan.

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1 Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và
người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cần trọng, không hoàn
thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của
mình gây ra.
Côngty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan
trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không
phải là các vụ kiện do Côngty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đanglà thành viên
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành
khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ
theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cần trọng vì lợi ích của Côngty trên cơ
sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách
nhiệm của mình.
Chỉ phí bồi thường bao gồm chỉ phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh
toán phát sinh trong thực tế (kề cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong



khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để
tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỐ SÁCH VÀ HÒ SƠ CÔNG TY
Điều 44. Quyền điều tra cứu số sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ

liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin
không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty,
biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc
có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội
đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát,
hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quảntrị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên
quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Côngty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đôngvà nhóm cổ đôngyêu cầu tra cứu sổ sách
và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cô đông mà người đó đại
diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quảntrị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và
người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Côngty, danh sách cổ
đông, số sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của
mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đồi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và
Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo
cáo tài chính năm, số sách kế toán và cáctài liệu khác theo quy định của pháp luậttại trụ
sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh
được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Côngty.
XH. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn
1. Giám đốc (Tổng giám đốc) phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề

liên quan đến việc tuyên dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội,
phúclợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

2. Giám đốc (Tổng giám đốc) phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề
liên quan đến quan hệ của Côngty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ
và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các
quy chế của Côngty và quy định pháp luật hiện hành.

XIHI. PHÂN PHÓI LỢI NHUẬN
Điều 46. Phân phối lợi nhuận
1... Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chỉ trả cổ tức và hình thức chỉ trả cổ tức hàng năm

từ lợi nhuận được giữ lại của Côngty.
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2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chỉ trả liên quan tới
mộtloại cổ phiếu.

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cỏ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ
hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định
này.

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiều được chỉ trả
bằng tiền mặt, Côngty phải chỉ trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chỉ trả có thể thực hiện
trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thôngtin chỉ tiết về tài khoản ngân
hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin
chỉ tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận đượctiền, Công ty
không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyên cho cổ đông này. Việc thanh
toán cô tức đối với các cổ phiều niêm yé/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán
có thể được tiền hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Côngty lưu ký và bù trừ
chứng khoán Việt Nam.

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết,
quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó,
những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được
quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặctài liệu khác.

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp
luật.

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
Điều 47. Tài khoản ngân hàng
1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước

ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty

có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Côngty tiền hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông quacác tài khoản

tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 48. Năm tài chính

Năm tài chính của Côngty bắt đầu từ ngày 01tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng
12 hằng năm. Năm tài chính đầutiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp và kết thúc vào ngày 31tháng 12 năm cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 49. Chế độ kế toán
1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc

thù được cơ quan có thẳm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập số sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp

luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ
thống và phải đủ để chứng minh vàgiải trình các giao dịch của Côngty.

3... Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Côngty có các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó
làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông
báo cho cơ quan quân lý thuế trực tiếp.
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XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG
BÓ THÔNG TIN

Điều 50. Báo cáo tài chính năm

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo

quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo

quy định của pháp luật về công bố thôngtin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ
quan nhà nước có thầm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy
định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách
trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Côngty.

Điều 51. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về

chứng khoán và thị trường chứng khoán.

XVI. KIỀM TOÁN CÔNG TY
Điều 52. Kiểm toán
1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách

các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một
trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài
chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Côngty.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham

dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin
khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về
các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Côngty.

XVI. DÁUCỦA CÔNG TY
Điều 53. Dấu của Côngty
1 Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy

định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty,

chỉ nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).
3. Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) sử dụng và quản lý dấu theo quy định của

pháp luật hiện hành.

XVII. GIẢI THẺ CÔNG TY
Điều 54. Giải thể công ty
1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

a) Kếtthúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệCông ty mà không có quyết định gia
hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

) Bịthuhồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế
có quy định khác;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
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XIX.

Điều

1.

Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông
quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc
phải được chấp thuận bởi cơ quan có thâm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

55. Gia hạn hoạt động

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đôngít nhất 7 tháng trước khi kết thúc thời
hạn hoạt động để cổ đông có thê biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Côngty theo đề
nghị của Hội đồng quản trị.
Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

56. Thanh lý

Tối thiều 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Côngty hoặc sau khi có quyết
định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên,
trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng
quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt
động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên
của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công
ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Côngty.
Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập
và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Côngty trong tất cả
các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
Tiền thu đượctừ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
a) Các chi phí thanh lý;
b)v Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyềnlợi khác của

người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
c). Nợthuế;
d) Các khoản nợ khác của Côngty;
®) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây

đượcchia cho các cô đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP NỘI BỘ
57. Giải quyết tranh chấp nội bộ

Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và
nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy
định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:
a) Cổ đông với Công ty;
b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) hay người

điều hành khác:
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải.
Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản
trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình
bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh
chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội
đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trưởng ban kiểm soát chỉ định một
chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.
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2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá
trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận,
một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòaán.

3. Các bên tự chịu chỉ phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán
các chi phí của Tòa án đượcthực hiện theo phán quyết của Tòaán.

XX. BỎ SUNG VÀ SỬA ĐỎI ĐIỀU LỆ
Điều 58. Điều lệ Công ty
1. Việc sửa đổi, bố sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
2... Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập

trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản
trong Điềulệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Côngty.

XXI. NGÀY HIỆU LỰC
Điều 59. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí
An Giang nhất trí thông qua ngày 11 tháng 03 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn
văn của Điềulệ này.

2. Điều lệ được lập thành 07 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của
Công ty.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Côngty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Côngty có giá trị khi có chữ ký của Chủtịch Hội đồng

quản trị hoặctối thiều 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quảntrị./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐÓC

Lê Thanh Vân
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