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Diu 1 Cong ty C phin Du tir Phát trin Sài Gôn Co.op 

PHAN M JJAU 

Diu 1 süa di nay duçc Di hi dng c dông cüa Cong ty C phtn Du tu Phát trin 
Sài GOn Co.op thông qua theo the nghj quyêt hçp l cüa Dai  hi dông cô dông: 

- Nghj quy& s 01/2010/NQ/DHDCD ngày 25/04/20 10. 

- Nghj quyt s 01/201 1/NQ/DHDCD ngày 25/04/2011. 

- Nghj quyt s 01/2012/NQ/DHDCD ngày 25/04/2012. 

- Quyt djnh s 04/QD-HDQT ngày 18/02/2012. 

- Nghj quyt s 01/2013/NQ/DHDCD ngày 20/04/20 13. 

- Nghj quy& s 01/2015/NQ/DHDCD ngày 10/03/2015. 

Nghj quyt s 01/2016/NQ/DHDCD ngày 28/04/2016. 

Nghj quy& s 02/2018/NQ/DHDCD ngày 07/12/2018. 

- Nghj quyt s 01/2019/NQ/DHDCD ngày 26/04/2019. 

- Nghj quyt s 02/2020/NQ/DHDCD ngày 24/12/2020. 

- Nghj quy& s 01/2021/NQ/DHDCD ngày 02/11/2021. 

Bàn Diu 1 nay thay th Bàn Diu 1 dugc Dai  hi dng c dong Cong ty thông qua 
ngày 24/12/2020. 

CHUNG I 

DJNH NGHIA CAC THUAT NGO' TRONG IMEU L 

Diu 1. Giãi thIch thut ngü' 

Trong Diu 1 nay, nhng thut ngü ththi day thrçic hiu nhu sau: 

a. "Vn diu 1" là tng giá trj mnh giá c phn dã ban hoc duqc däng k' mua khi 
thành 1p Cong ty và quy dnh t?i  Diêu 6 cüa Diêu 1 nay; 

b. "Vn có quyn biu quyt" là vn c phn, theo do nguài s hüu CO quyn biu 
quyêt Ye nhüng van dê thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Dai hi dong cô dOng; 

c. "Lut Doanh nghip" là Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 duçc Quc hi nuâc 
Cong hOa Xã hi Chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

d. "Lust Chirng khoán" là Lu.t Chirng khoán s 54/2019/QH14 ducc Quc hi nuâc 
Ctng hOa Xã hi Chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26 tháng 11 näm 2019; 

e. "Ngày thành lap" là ngày Cong ty duçc c.p Gi.y chirng nhn däng k' doanh nghip 
lan dâu; 

f. "Ngithi diu hành doanh nghip" là Tng Giám dêc, PhO Tng Giárn dc, K toán 
truOng và ngu?ii diu hành khác theo quy djnh cUa Diêu l nay; 
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Diu I Cong ty C phn Dâu ttr Phát trin Sài Gôn Co.op 

g. "Ngithi quán l' doanh nghip" là nguôi quãn l Cong ty, bao gm Chü tjch Hi dng 
quàn trj, thành viên Hi dông quãn trj, Tong Giám dôc và cá nhân giir chüc danh 
quãn l khác theo quy djnh t?i  Diêu l nay; 

h. "Ngui có lien quan" là cá nhân hoc t chüc duçic quy djnh ti khoàn 23 Diu 4 cüa 
Lut Doanh nghip và khoãn 46 Diêu 4 cüa Lut Chrng khoán; 

i "Cs dông" là cá nhân, t chrc s hü'u It nhAt mt c phn cña Cong ty; 

j. "Cs dông sang lip"  là c dông s hfru It nh.t mt c phAn ph thông và k' ten trong 
danh sách cô dông sang l.p  Cong ty cô phân; 

k. "Co dOng hn" là c dOng dtrçic quy djnh tai  khoán 18 Diu 4 cüa Lut Chirng khoán; 

1. "Thii hn hot dng" là th?i gian hot dng cUa COng ty di.rçic quy djnh ti Diu 2 
cüa Diêu l nay; 

m. "Sâ giao djch chüng khoán" là Sâ giao djch chirng khoán Vit Nam và các cOng ty con. 

n. "Vit Nam" là nithc Cong  hôa Xâ hi Chü nghia Vit Nam; 

o. "Cong ty" là COng ty C!i phn Du tix Phát trin Sài Gôn Co.op. 

2. Trong Diu l nay, cac tham chiu tài mt hoc mit s quy djnh hoc van bàn khác bao 
gOm Ca nhing sira dôi, bô sung hoc van bàn thay the. 

3. Các tiêu d (chucmg, diu cüa Diu l nay) duqc si:r diing nhAm thun tin cho vic hiu 
ni dung và không ành hithng ti ni dung cüa Diêu l nay. 

CHU'(IING II 

TEN, H!NH TH1J'C, TRIJ S, CIII NHANH, VAN PHONG DAI  DIN, 
D!A DIEM KINH DOANH, THfl HAN  HOAT DQNG VA 
NGU'OI DAI DIN THEO PHAP LUiT CUA CONG TY 

Diu 2. Ten, hlnh thfrc, tri so', chi nhánh, van phOng di din, dja dim kinh doanh và 
thOi hin hott dng ella Cong ty 

1. Ten Cong ty: 

- Ten ting Vit: CONG TV CO PHAN DAU TIf PHAT TRIEN SAl GON CO.OP 

- Ten ting Anh: SAIGON CO.OP INVESTMENT DEVELOPMENT JOIN STOCK 
COMPANY 

- Ten giao djch: CONG TV CO PHAN DAU TIJ PHAT TRIEN SAl GON CO.OP 

- Ten vi& tat: SCID JSC 

2. COng ty là cong ty c ph.n có tr cách pháp nhân phll hçp vói pháp Iu.t hin hành dlla 
Viet Nam. 

3. Trii s& däng k' dlla COng ty là: 

- Dja chi trii schInh: 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phuo'ng Pham Ngü Lao, Qun 1, 
Thành phO Ho ChI Minh 

- Dienthoai: (028) 38360143 

-z 
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Diu 1 Cong ty C phn Du ttr Phát trin Sài Gôn Co.op 

- Fax: (028) 38225457 

- E-mail: info@scid-jsc.com  

- Website: www.scid-jsc.com  

4. Cong ty có th thành 1p chi nhánh và van phông dai  din ti dja bàn kinh doanh d thirc 
hin các mvc  tiêu hoat dng cüa Cong ty phü hcp vOi quyêt djnh cUa Hi dông quãn tn 
và trong pham vi lu3t  pháp cho phép. 

5. Trr khi chm dirt hoat dng truOc thai han  theo khoãn 2 Diu 54 cüa Diu 1 nay, thai 
han boat dng cüa Cong ty bat dâu tr ngày thành 1p và là vO thai han. 

Diu 3. Ngirài di din theo pháp 1ut cüa Cong ty 

Theo Diu l nay, Cong ty c6 mt (01) nguai dai  din theo pháp 1ut. ChU tjch Hi dông 
quán trj hoac  Tong Giárn doe là nguai dai  din theo pháp lut cüa Cong ty theo quyét djnh 
cüa Hi dông quàn tn tang thai diem. Nguai dai  din theo pháp 1ut cüa COng ty phái cu 
trii a Vit Nam và phái üy quyên bang van bàn cho cã nhân khác cu trü t?i  Vit Nam thije 
hin quyên và nghia vi cUa ngithi dai  din theo pháp lut khi xuât cãnh khOi Vit Nam. 
Trtthng hcrp nay, nguai dai  din theo pháp lust  vn phái chju trách nhim ye vic thrc 
hin quyên và nghia vi dã üy quyên. 

2. Trách nhim cüa nguâi dai  din theo pháp lut cUa Cong ty: 

a. Thirc hin các quyn và nghia vi di.rqc giao mt cách trung thi:rc, can trQng, tot nht 
nhàm dam bão l?i  Ich hp pháp cUa Cong ty; 

b. Trung thành vâi hyi Ich cUa Cong ty; khOng lam  diing dja vj, cht'rc vii và sü ding 
thông tin, bI quyet, c hi kinh doanh, tài san khác cüa Cong ty âê tu lgi hoc phiic 
vi:i li Ich cüa to chIrc, cá nhân khác; 

c. Thông báo kjp thai, d.y dü, chInh xác cho COng ty v doanh nghip ma minh, nguai 
Co lien quan cüa mmnh lam chü hoc có cO phân, phân vOn gop theo quy djnh cüa 
Lut Doanh nghip. 

3. Nguâi dai  din theo pháp 1ut cüa Cong ty chju trách nhim Ca nhAn di vói nhüng thit 
hai cho Cong ty do vi phm quy djnh tai  khoAn 2 Diêu nay. 

CHU'NG III 

MVC TIEU, PHM VI KINH DOANH VA HO3T DQNG CUA CONG TV 

Diu 4. Mijc tiêu hot dng cüa Cong ty 

1. Ngành, ngh kinh doanh cüa Cong ty là: 

Stt Ten ngành MA 
ngành 

1 Kinh doanh b.t dông san, quyn sü dung dt thuc chü sâ h&u, 
chU sr ding ho.c di thuê. 

Chi ti&: Kinh doanh bAt dng sAn. Dtu tu xay dirng, kinh doanh trung tAm 
thuang mai,  cao ôc vAn phOng. Cho thuê kho bAi. 

6810 

(Chinh) 
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Diu lê Cong ty C phn Dâu tu' Phát trin Sài Gôn Co.op 

2 Hoat dng kin trüc và Pr v.n k' thut Co lien quan. 

Chi tit: Tu vn xây dirng, tu v.n Ip báo cáo, 1p dr an du tu; Tu vn 
quãn 1' dr an; Thâm tra thiêt kê, dir toán cong trInh; Tr van dâu thâu; Tong 
thâu xây diyng. Hoat dng Pr van quán lr chi phi dâu Pr xây dirng cong 
trInh. Giám sat cong tác lap dt phtn din và thiêt b din cong trInh du&ng 
day và tr?m biên áp. Thiêt kê din cong trmnh dithng day và tram. Thit kê 
co din cong trInh xây dimg. Giám sat cong tác xây dirng và hoàn thin 
cong trmnh dan diing - cOng nghip. Thiêt kê kiên trOc cong trmnh; Thiêt kê 
ni - ngoi that cong trInh. Thiêt kê quy hoach xây dirng. Giám sat cong 
tác lap d.t h thông diêu hôa không khI và thông gió, cOng trInh dan d11ng 
- cOng nghip. Giám sat cong tác lap d.t phân din Va thiêt bj din cong 
trInh dan di1ng - cOng nghip. Kháo sat dja hInh cOng tdnh xây dirng. Kháo 
sat dja chat cong trInh xây drng. 

7110 

3 Ban buôn vt lieu, thit bj 1p dt khác trong xây drng 4663 

4 Dai 1', môi gii, du giá hang hóa (khong kinh doanh du gia) 4610 

5 Hot dng chuyên môn, khoa h9c và cong ngh khác chixa &rc phân vào dâu. 

Chi tit: Hot dng môi giâi thuo'ng mai.  Tu vn v môi trithng. 

7490 

6 Nhà hang và các djch vii an ung phic vi km dng 5610 

7 Diuhànhtuadu1jch 7912 

8 Lpdthth6ngdin 4321 

9 Lp dt h thng cp, thoát nithc, h thng suâi và diu hOa không khi 4322 

10 Lp dt h thng xây drng khác 4329 

11 HoànthincôngtrInhxaydrng 4330 

12 Quang cáo 7310 

13 Nghiên cru thj truàng và thäm do du 1un 7320 

14 To chüc giói thiu và xüc tin thucmg mai 8230 

15 Ban buôn may móc, thit hi và phii tcing may khác 4659 

16 Ban buôn nông, lam san nguyen lieu (tr1r g, tre, nüa) và dng v.t sng (không 
hoat dng tai  tri s) 

4620 

17 Ban lé h.rang thirc, thirc phm, d ung, thuc lá, thuc lao chim t' trong 
km trong các cüa hang kinh doanh tong hçp. 

Chi tit: Mua ban hang thirc, thirrc phm (Thirc hin theo Quyt dnh 
64/2009/QD-UBND ngày 3 1/07/2009 cüa Uy Ban Nhân dan TP.H Chi 
Minh ye phê duyt kinh doanh nOng san, thrc pham trên dja bàn TP.HO Chj 
Minh và Quyêt djnh 79/2009/QD-UBND ngày 17/10/2009 cüa Uy Ban Nhân 
dan TP.HO Chi Minh ye si'ra doi khoán 2 Dieu 1 Quyêt djnh 64/2009/QD-
UBND ngày 31/07/2009 cüa Uy Ban Nhân dan TP.HO ChI Minh). 

4711 
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Biu 1 Cong ty C phtn Diu tw Phát trin Sài Gôn Co.op 

18 Chbinvàbáoquánrauqua 1030 

19 San xuAt khác chira duçic phân vào dâu 3290 

20 Ban lé d din gia dung, giumg, tü, bàn, gh và d ni tht tuong tir, den 
và bO den din, do dung gia dInh khác chua du?c phân vào dâu trong the 
cira hang chuyên doanh 

4759 

21 Ban lé thit bj nghe nhIn trong các cüa hang chuyên doanh 4742 

22 Tu van, môi giói, du giá bt dng san, du giá quyn si:r di1ng d.t. 

Chi tit: Quán l bt dng san trên co sà phi hoc hcip dng. Kinh doanh 
môi gith bat dng san, djnh giá bat dng san và san giao djch bat dng san. 
Hott dng quàn l' nha, chung cu. 

6820 

23 Cung 1mg và quán 1' ngun lao dng. 

Chi tit: Cung 11mg và quãn 1 ngun lao dng trong nithc. 

7830 

24 Hoat dtng tu vn quãn l' (tth tix vn tài chinh, k toán, pháp 1ut) 7020 

25 Hoat dng djch vi h trçY khác lien quan dn van  tãi 5229 

26 Hot dcng h trg djch vi1 tài chInh chua duge phân vào dâu. 

Chi ti&: Moat dng tu vn du tu (trlr tu vn tài chinh, k toán, luat). 

6619 

27 8110 

28 Vsinhchungnhacñ'a 8121 

29 V sinh cong nghip và các cong trInh chuyên bit 8129 

30 Djch v chäm soc và duy trI cành quan 8130 

31 Djch vi hành chInh van phông tang hçcp 8211 

32 Xây dirng nhà d a 4101 

33 Xâydirngnhàkhôngdâ 4102 

34 Xây dirng cong trmnh cap, thoát nuâc 4222 

35 Phádi 4311 

36 Chunbjm.tbAng 4312 

37 Hot dng xây drng chuyên ding khác 4390 

38 Xây drng cong trInh du&ng b 4212 

39 Thoát nuac và x11r 1' nuOe thai (khong hoat dng tai  tri sâ) 3700 

40 Xây dirng cong trinh vin thông, thông tin lien lac 4223 

41 Xây dirng cong trinh din 4221 

42 Djch vi dt ch6 Va các djch vi.i h trV lien quan dn quãng bá và 
to chilrc ma du ljch 

7990 
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A A A .X Dieu lç  Cong ty Co phan Dau tn Phat trien Sai Gon Co.op 

2. Miic tiêu hoat dng cUa Cong ty là: 

Mic tiêu cUa Cong ty là không ngrng phát trin hoat dng trong các linh virc kinh doanh 
nhàm tOi da hOa li nhu.n có the có &r?c cho Cong ty và cho các cô dông; không ngirng cái 
thiên diêu kiên lam viêc, dôi song, thu nhp cho ngui lao dng, lam trôn nghia vi np ngân 
sách Nhà nuOc, nâng cao giá trj Cong ty trên thj trtx?mg trong và ngoài nuOc. 

Diu 5. Phm vi kinh doanh và hot dng cüa Cong ty 

1. COng ty duic phép tin hành hot dng kinh doanh theo các ngành ngh quy djnh t?i 
Diu l nay dà däng ks', thông báo thay dôi ni dung dang k vâi cquan däng k' kinh 
doanh và dã cOng bô trên Cong thông tin dAng k doanh nghip quOc gia, phü hcip vâi 
quy djnh pháp 1utt hin hành. 

2. Truông hcp Cong ty kinh doanh ngành ngh du ttr kinh doanh Co diu kin, Cong ty 
phãi dáp rng dü diêu kin kinh doanh theo quy djnh cüa Lu.t Dâu tu, pháp lu.t chuyên 
ngành lien quan. 

CHUNG IV 

VON JJIEU L, CO PHAN 

Diu 6. Vn diu 1, c phn 

1. Vn diu l cüa COng ty là 1.000.000.000.000 dng ('bang chTh Mt ngàn tj' dng. Tng 
so von diêu 1 cüa Cong ty duçic chia thành 100.000.000 cô phân vâi mnh giá là 10.000 
dông/cO phân. 

2. Cong ty có th thay di vn diu 1 khi duçic Dai  hi dng CO dOng thông qua và phñ hp 
vâi các quy djnh cüa pháp lust. 

3. Cong ty có th thay d& vn diu l trong các tnx&ng hçp sau day: 

a. Theo quyt djnh cüa Dai  hi dng c dOng, Cong ty hoàn trã mt phin vn gop cho 
cO dOng theo t' 1 s& hüu cô phân cüa hç trong Cong ty nêu Cong ty dã hoat dng 
kinh doanh lien tiic tr hai (02) näm, kê tr ngày dàng k' thành l.p doanh nghip và 
bão dam thanh toán dU các khoán nç và nghia vi tài san khác sau khi dã hoàn trã cho 
cO dông; 

b. Cong ty mua li c phAn dã ban theo quy djnh tai  Diu 132 và Diu 133 cüa Lut 
Doanh nghip. 

4. Các c phn cüa Cong ty vào ngay thông qua Diu lnày chi cO cô ph.n ph thông. Các 
quyen và nghia v11 cüa cô dong näm giü cô phân phO thông duçic quy djnh tai  Diêu 12, 
Diêu 13 cüa Diêu 1 nay. 

5. Cong ty có th phát hành các loai cO phn xu dãi khác sau khi Co sir ch.p thun cüa Dai 
hi dng c dong Va phü hçp vài cac quy djnh cUa phap 1u.t. 

6. Co phAn ph thông phâi duqc ixu tién chào ban cho các c dông hin hu theo t l tuang 
iing vo'i ty lê sa hfru CO phân phô thông cua ho trong COng ty, tru trtxang hap Dai hOi dOng 
cO dOng quyêt djnh khác, sO cO phân cO dOng khOng dang k' mua hét sê do Hi dOng quán 
frj cüa Cong ty quyét djnh. Hi dông quân trj có the phân phOi so cô phân do cho c dOng 
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và nguYi khác vài diu kin khOng thun igi hcm so vâi nhüng diki kin dã chào ban cho 
các cô dong hin hfiu trr tnthng hgp Dai  hi dông cô dông Co chap thuan  khác. 

7. Cong ty có th mua c phn do chInh Cong ty dä phát hành theo nh&ng cách thirc dugc 
quy djnh trong Diêu l nay và pháp luat  hin hành. 

8. Cong ty có th phát hành các loai ching khoán khác theo quy djnh cUa pháp 1u.t. 

Diu 7. Chfrng nhn c phiu 

1. C dong cüa Cong ty dugc cp ching nhn c phiu ttrong rng v6i s c ph.n và loai 
cO phân sâ hüu. 

2. C phiu là l°ai  chüng khoán xác nhn quyn và igi Ich hgp pháp cOa nguài sà hüu di 
vOi mt phân vOn cô phân cUa tO chüc phát hành. Co phiêu phãi có day dñ các ni dung 
theo quy djnh tai  khoãn 1 Dieu 121 cüa Lut Doanh nghip. 

3. Trong thi hn ba mui (30) ngày k tü ngày np dÀy dü h sci d nghj chuyn quyên 
sâ hthi cô phân theo quy djnh cia Cong ty hoc trong thai han  hai (02) tháng (hoc thai 
han khác theo diêu khoãn phát hành quy djnh) kê tr ngày thanh toán day dü tiên mua cO 
phan theo nhu quy djnh tai  phucmg an phát hành cô phiêu cüa COng ty, ngithi sâ hfru sO 
CO phân dugc cap chirng nh.n cO phiêu. Nguai sâ hüu cô phân không phãi trã cho Cong 
ty chi phi in chüng nhn cO phiêu. 

4. Trung hçxp c phiu bj mit, bj hu hông hoc bj hUy hoai duâi hInh thirc khác thI c dOng 
dirge COng ty cap lai  CO phiêu theo d nghj cüa cô dOng do. Dê nghj cüa cO dOng do phâi 
bao gOm các ni dung sau: 

a. Thông tin v c phiu dã bj mAt, bj hu hông hoc bj hüy hoai duOi hmnh thirc khác; 

b. Cam kt chju trách nhim v nhttng tranh chAp phát sinh t& vic cAp lai  c phiu mOi. 

Diu 8. Chfrng chi chüng khoán khác 

Chirng chi trái phiu hoc ching chi chfrng khoán khác cüa Cong ty dirge phát hành cO 
chü k' cüa dai  din theo pháp 1ut và dâu cüa Cong ty. 

Diêu 9. Chuyn nhuçrng c phÀn 

1. Tat cã các cô phân dirge tr do chuyên nhi.icmg tth khi Diêu 1 nay và pháp lu.t CO quy djnh 
khác. Co phiêu niêm yet, dãng k' giao djch trên S giao djch chirng khoán di.rgc chuyên 
nhi.rçrng theo các quy djnh cüa pháp lut ye chimg khoán và thj tnrang chüng khoán. 

2. C phÀn chira dugc thanh toán dÀy dü khOng duçic chuyn nhirçxng và khOng dirge huâng 
các quyên igi lien quan nhu quyn nhan cô tirc, quyên nhn cO phiêu phát hành dê tang 
vOn cO phân tü nguôn von chü s& hiru, quyên mua cO phiêu mai chào ban và các quyên 
igi khãc theo quy djnh cña pháp 1ut. 

Diu 10. Thu hM cô phân 

1. Trithng hçip c dông khOng thanh toán dÀy dU và dung han  s tin phãi trã dë mua cO 
phiêu, Hii dOng quán trj thông báo và có quyên yêu câu cô dOng dO thanh toán sO tién 
con 'a  và chju trách nhim tuong ung vâi tOng mnh giá cO phân dã dàng k' mua dôi 
v&i nghTa vii tài chinh cña COng ty phát sinh do vic khOng thanh toán day dii 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phãi ghi rO thôi han  thanh toán mai (ti thiu là bay (07) 
ngày kê tir ngày gui thông báo), dja diem thanh toán và thông báo phãi ghi rO truOng 
hcip khOng thanh toán theo dung yêu câu, sO cO phân chua thanh toán hét së bj thu hôi. 
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3. Hi dng quãn trj có quyn thu hi các c phn chua thanh toán d.y dñ và dung htn 
trong trithng hçip các yêu câu trong thông báo nêu trên không ducc thirc hin. 

4. C phn bj thu hi dixçc coi là các c phn ducic quyn chào ban quy djnh t?i  khoán 3 
Diêu 112 cüa Lut Doanh nghip. Htii dông quãn trj có the trirc tiêp hoc üy quyên ban, 
tái phân phôi theo nhrng diêu kin và cách thIrc ma Hi dông quàn trj thây là phü hcp. 

5. Co dong nm giü c phn bj thu hi phãi tr ho tu cách c dông d6i vói nhng c ph.n 
do, nhung vn phãi phãi chju trách nhim ti.rang ing vói tong mnh giá cô phân dã däng 
k' rnua dôi vài nghia vi tài chInh cüa Cong ty phát sinh vào thai diem thu hôi theo quyêt 
djnh cüa Hi dông quãn trj kê tr ngày thu hôi cho den ngày thirc hin thanh toán. Hi 
dng quãn trj có toàn quyên quyêt djnh vic ciiOng chê thanh toán toàn bO giá trj cô 
phiêu vào thai diem thu hôi. 

6. Thông báo thu hi duçic gui dn ngithi nm giü c phn bj thu hi truOc thai dim thu 
hi. Vic thu hi vn có hiu hrc kê Ca trong trithng hcrp có sai sot hoc bat can trong 
vic gi:ri thông báo. 

CHUJNG V 

C CAU TO CHU'C, QUAN TRI VA KIEM SOAT 

Diu 11. Co cu t chfrc quãn trj và kim soát 

Ca cu t chüc quAn 1', quãn trj và kim soát cña Cong ty bao gm: 

1. Di hi dng c dông; 

2. Hci dng quãn tr, Ban kiém soát; 

3. TngGiámdSc. 

CHU'aNG VI 

cO DONG VA DAI HQI DONG CO DONG 

Diêu 12. Quyn cüa c dông 

C dông ph thông có các quyn sau: 

a. Tham dir và phát biu trong các cuc hop Dai  hi dng c dông và th?c hin quyen 
biéu quyêt trirc tiêp hoc thông qua nguai d?i  din theo üy quyên hoc hInh thic 
khác do Dieu 1 Cong ty, pháp 1ut quy djnh. Môi cô phân phô thông có mt phiêu 
biêu quyêt; 

b. Nhn c tue v&i mirc theo quyt djnh cüa Di hi dng c dông; 

c. Tir do chuyn nhixçmg c phAn cüa mInh cho nguai khác, tr1r tnrang hçip quy djnh tai 
khoãn 3 Diêu 120, khoãn 1 Diêu 127 cüa Lut Doanh nghip và quy djnh khác cUa 
pháp 1u.t có lien quan; 

d. Duqc uu tiên mua c phn mai ti.rang ung vâi t 1 sâ hiru c phn ph thông cüa 
tung cô dông trong Cong ty; 
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e. Xem xét, tra ciru và trich luc các thông tin v ten vã dja chi lien lac  trong danh sách cô 
dông có quyên biêu quyt; yeu c.0 sra dôi thông tin không chInh xác cUa mInh; 

f. Xem xét, tra ciru, trich hic hoc sao chip Diu 1 Cong ty, biên ban h9p Dti hi dng 
cô dông vã nghj quyêt Dai  hi dông cô dông; 

g. Khi Cong ty giãi th hoc phá san, duçic nhn mt phn tài san cOn lai  twing rng vâi 
t' l sâ hfru cô phân tai  Cong ty sau khi Cong ty cia thanh toán các khoán nq theo quy 
djnh tai  Diêu 55 cüa Diêu 1 nay; 

h. Yêu cu Cong ty mua lai  c phAn cüa h9 trong các truOng hp quy djnh tai  Diu 132 
cUa Lu.t Doanh nghip; 

i. Duçi'c d6i xü bInh ding. Mi c phn cüa cüng mt loti du tao  cho c dông sâ hfru 
các quyên, nghia vii và l?i  ich ngang nhau. Tnthng hçp Cong ty có các loai cô phân 
ixu dãi, các quyên Va nghia vi gän lien vi các loai cô phân ru däi phâi duc Dai  hi 
dong cô dông thông qua và cong bô day dü cho cO dOng; 

j. Duçc tip ctn dy dü thông tin djnh k' và thông tin bt thuO'ng do Cong ty cong b6 
theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

k. Di.ryc bão v các quyn, 1çi ich hçp pháp cüa rnInh; d nghj dinh chi, hüy bO nghj 
quyêt, quyêt djnh cUa Dai  hi dOng cô dông, Hi dong quán trj theo quy djnh cüa 
Lut Doanh nghip; 

1. Các quyn khác theo quy djnh cUa pháp 1ut và Diu l nay. 

2. C dong hoc nhóm c dông sâ hftu tr 05% tng s c phn ph thông trâ len có các 
quyên sau: 

a. D cir các rng viên Hi dng quail trj, Ban kim soát theo quy djnh tai  khoãn 3 Diu 
nay và Diêu 25, Diêu 35 cüa Diêu 1 nay; 

b. Yêu cu Hi dng quãn trj thrc hin vic triu ttp hçp Dai  hi dng c dOng theo 
các quy djnh tai  khoãn 3 Diêu 115 và Diêu 140 cüa Lust  Doanh nghip; 

c. Xem xét, tra ciiru, trich 1iic s biên bàn và nghj quyt, quyt djnh c11a Hi dng quãn 
trj, báo cáo tài chInh ban niên và hang nàm, báo cáo cUa Ban kiêm soát, hçip dông, 
giao djch phâi thông qua Hi dOng quãn trj và tài lieu khác, trr tài 1iu lien quan den 
bI mt thuong mai,  bI mt kinh doanh cüa Cong ty; 

d. Yêu cu Ban kim soát kim tra timg v.n d ci th lien quan dn quãn 1', diu hành 
hoat dng cüa Cong ty khi xét thây can thiêt. Yêu câu phái bang van ban và phãi bao 
gOm các ni dung sau dày: hç, ten, dja chi lien lac,  quOc tjch, so giay t pháp l' cUa 
Ca nhân dOi vOi cO dOng là cá nhân; ten, mA so doanh nghip hoc so giAy t pháp l' 
cüa to chüc, djachi tni s& chinh dôi vOi cO dOng làtO chüc; so lucing cO phân và thi 
diem dàng k' cO phân cüa tmg cO dong, tong so cO phân cüa ca nhOm cO dông và t' 
l sâ htru trong tong so cO phân cUa Cong ty; van dé can kiêm tra, miic dIch kiêrn tra; 

e. Kin nghj vn d duia vào chuong trInh h9p Dai  hi dng c dOng. Kin nghj phái 
bang van ban và duc gi den Cong ty ch.m nhât là ba (03) ngày lam vic trtxóc 
ngày khai mac.  Kiên nghj phai ghi rO ten cô dông, sO lugng tirng loai cO phân cña cO 
dông, van dê kiên nghj dua vào chuong trinh hçp; 

f. Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp 1utt và Diu l nay. 
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3. C dong hoc nhóm c dông sâ hü'u tir 05% tang s c phAn ph thông trà len có quyn 
dê ci ngithi vào Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát. Vic dê cir ngrñ vào Hi dong quán 
trl vã Ban kiêm soát thrc hién nhii sau: 

a. Các c dông ph thông h9p thành nhóm d d cfr ngthi vào Hi dng quãn trj và 
Ban kiêm soát phãi thông báo ye vic hpp nhóm cho các cô dong dir hQp biêt truâc 
khi khai mac Dai hi dông cô dong; 

b. Can c1r s hxçing thành viên Hi dng quán trj Va Ban kim soát, c dong hoc nhórn 
cô dông quy djnh t?i  khoân nay duçic quyên dê cr mthoac mt so ngu&i theo quyêt 
djnh cüa Dai  hi dông cô dông lam irng cü viên Hi dông quân frj và Ban kiêm soát. 
Tmng hcip so irng cfr viên &rcrc cô dông hoc nhóm cô dông de cir thap hcin so rng 
c1r viên ma h9 ducc quyên dê cir theo quyêt djnh cüa Dai  hi dông cô dông thI so 
1rng cü viên con 'a  do Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát và các cô dông khác dê cfr. 

Diu 13. Nghia viii cüa c dông 

C dông ph thông có các nghia vi sau: 

Thanh toán dü và dung thai han s6 c ph.n cam kt mua. 

2. Không duçc rut vn dà gop b.ng cc phn ph thông ra khOi Cong ty dithi mci hinh thirc, 
tth trtrang hcip ducic Cong ty hoc ngithi khác mua 'a  cô phân. Tmng hop có cô dông 
rut mt phân hoc toàn b von cô phân dã gop trái vOi quy d4nh tai khoán nay thI cô 
dông do và ngi.thi có lçii Ich lien quan trong Cong ty phãi cüng lien dâi chju trách nhim 
v các khoân nç và nghia vi,i tài san khác cüa Cong ty trong pham vi giá trj cô phân dã 
bj rut và các thit hai  xáy ra. 

3. Tuân thu Diu l Cong ty và Quy ch ni b v quãn trj cong ty. 

4. ChAp hành nghj quyt, quyt djnh cüa Dii hi dng c dông, Hi dng quán tn. 

5. Bão mt các thông tin diiçc Cong ty cung cAp theo quy djnh tai  Diu l Cong ty và pháp 
luat; chi si'r diing thông tin duçc cung cap dê thirc hin và bão v quyên và lcii ich hcip 
pháp cüa mInh; nghiem cam phát tan hoc sao, gri thông tin ducic Cong ty cung cap cho 
to chi:rc, cá nhân khác. 

6. Tham dir cuc hp Di hi dng c dông và thi7rc hin quyn biu quyt thông qua các 
hInh thirc sau: 

a. Tham dr và biu quyt trirc tip tai  cuc hop; 

b. Uy quyn cho cá nhân, t chirc khác tham dir và biu quy& tai  cuc hop; 

c. Tham dir vâ biu quyt thông qua hi nghj trirc tuyn, bô phiu din tr hoc hInh 
thüc din tir khác; 

d. Gui phiu biu quyt dn cuc hop thông qua thu, fax, thu din ti:r. 

7. Chju trách nhim cá nhân khi nhân danh Cong ty duâi mci hInh thIrc d thirc hin mt 
trong các hanh vi sau day: 

a. Vi pham pháp 1u.t; 

b. Tin hành kinh doanh và các giao djch khác d tu 1?i  hoc phiic vii lçii ich cüa t 
chuc, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoán nç chua dn han  truâc các rüi ro tài chmnh di vói Cong ty. 

8. Hoân thânh các nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp lu.t hin hânh. 
'4/- 
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Diu 14. Di hi dng c dông 

Di hi dng ci dOng gm tt cã c dong có quyn biu quy&, là cc quan quy& djnh 
cao nhât cüa COng ty. Di hii cô dOng h9p thithng niên môi närn mt (01) lan và trong 
thai han  bôn (04) tháng kê tir ngày kêt thüc nàm tài chInh. Hi dông quãn trj quyêt djnh 
gia han  h9p Di hi dông cO dOng thithng niên trong truông hçp can thiêt, nhung không 
qua sáu (06) tháng, kê tü ngày kêt thüc näm tài chinh. Ngoài cuc hop ththng niên, Dai 
hôi dông CO dông có the hop bat thuo'ng. Dja diem hp Dai  hi dông cô dông &rçyc Xác 
djnh là nai chü tça tham dir hop và phãi a trên lãnh thô Vit Nam, 

2. Hi dng quãn trj triu tp hp Dai  hi dng cô dông thumg niên và 1ira chn dja diem 
phü hcp. Dai  hi dông cô dông thuâng niên quyêt djnh nhüng van dê theo quy djnh cüa 
pháp 1u.t và Diêu 1 Cong ty, dc bit thông qua báo cáo tài chInh näm duçic kiêm toán. 
Trithng hçp báo cáo kiêm toán Mo cáo tài chjnh näm cüa Cong ty có các khoán ngoi 
tth trong yeu, ' kiên kiêm toán trái nguc hoac ttr chOi, Cong ty phãi rnai dai  din to 
chüc kiêm toán duçc chap thu.n thirc hin kiêm toán báo cáo tài chmnh cüa Cong ty dr 
hp Dai  hi dong cô dông thuang niên và dai  din to chic kiêrn toán duqc chap thun 
nêu trén có trách nhim tham dr hp Dai  hi dOng cô dông thuang niên cüa Cong ty. 

3. Hi dng quãn trj phái triu tp hop Dai  hi dng c dông bt thuàng trong các trithng 
hçip sau: 

a. Hi dng quán trj xét thAy cn thit vi li ich cüa Cong ty; 

b. S hrqng thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát con 'a  It hn s lung thành 
viên tOi thiêu theo quy djnh cüa pháp lu.t; 

c. Theo yêu cu cUa c dông hoc nhóm c dông quy djnh tai  khoán 2 Diêu 115 cüa 
Lut Doanh nghip; yêu cau triu tp hop ai hi dOng cô dông phãi duçc the hin 
bang van bàn, trong do nêu rO 1 do và mi1c dIch cuc hop, có dü chü k' cüa các cO 
dOng lien quan hoc van bàn yëu câu duçc 1p thành nhiêu bàn và t.p hcip dü chü k' 
cüa các cô dOng có lien quan; 

d. Theo yeu dtu cüa Ban kim soát; 

e. Các trtthng hgp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut va Diu l nay. 

4. Triu tp hop  Di hi dng c dong bt thuO'ng: 

a. Hi dMg quán trj phãi triu tp hp Dai hOi dng c dông trong thai han  sáu mui 
(60) ngày k tü ngày sO lung thành vien Hi dng quán trj, thành vién Ban kiem soát 
cOn 1a  nhu quy djnh tai  diem b khoãn 3 Diêu nay hoc trong thai han  ba muoi (30) 
ngày k ti.r ngày nh.n duc yêu câu quy djnh tai  diem c và diem d khoán 3 Diêu nay; 

b. Truang h?p  Hi dng quãn trj không triu tp hçp Dai  hi dng c dOng theo 
quy djnh tai  diem a khoãn 4 Diêu nay thi trong thai han  ba mui (30) ngãy tiêp theo, 
Ban kiêm soát phài thay the Hi dOng quán trj triu tp hp Dai  hi dông cO dong 
theo quy djnh khoãn 3 Diu 140 cüa Lut Doanh nghip; 

c. Tnthng hp Ban kim soát khOng triu tp hp Dai  hi dng c dOng theo quy djnh 
tai diem b khoán 4 Diêu nay thI trong thai han  ba mui (30) ngày tiep theo, cO dOng 
hoc nhOm c dOng quy dnh tai  dirn c khoãn 3 Diu nay cO quyn yéu câu di din 
COng ty triu tp hp Dai  hi dOng cô dOng theo quy djnh tai Luat Doanh nghip. 

Trong tnthnghgp nay, c dông hoc nhóm c dOng triu tp hop Di hi dng c 
dOng có the dê nghj Cor quan dàng k' kinh doanh giám sat trInh tr, thu tiic triu tip, 
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tin hành h9p và ra quyt djnh cüa Dai  hi dcng c dong. Tt Ca chi phi cho vic 
triu tp va tien hánh hçp Dai  hi dông cô dông duçic Cong ty hoàn lai. Chi phi nay 
không bao gôm nhüng chi phi do cô dông chi tiêu khi tham dir cuc hop Dai  hi dng 
cô dông, kê câ chi phi an a và di 'ai. 

d. ThU tiic d t chirc hop Dai  hi dng c dông theo quy djnh tai  khoãn 5 Dieu 140 cUa 
Lust Doanh nghip. 

Diêu 15. Quyn và nghia v11 ella Di hi dông c dông 

Di hi dng c dông có quyn và nghia vi sau: 

a. Thông qua djnh huOng phát trin ella Cong ty; 

b. Quyt djnh 1oi cphn và tng s c phn dUa tirng loai dirçic quyn chào ban; quyt 
djnh mllc cô ttrc hang nAm ella trng loai cô phân; 

c. B&u, min nhim, bãi nhim thánh viên Hi dng quán trj, thành viên Ban kiêrn soát; 

d. Quy& djnh du tu hoc ban s tài san có giá trj tir 35% tang giá trj tài san trà len 
dr?c ghi trong báo cáo tâi chjnh gân nhât dlla Cong ty; 

e. Quyt djnh süa di, b sung Diu 1 Cong ty; 

f. Thông qua báo cáo tài chInh hAng näm; 

g. Quyêt djnh mua 'a  trên 10% tOng s c phân dã ban dlla mi loai; 

h. Xem xét, xll l' vi pham ella thành viên Hi dng quán trj, thành viên Ban kim soát 
gay thit hi cho Cong ty và cô dông Cong ty; 

i. Quyt djnh tc chllc 1ui, giãi th Cong ty; 

j. Quy& djnh ngân sách hoac  tng mllc thU lao, thuâng và igi jch kháe cho Hi dng 
quãn trj, Ban kiêm soát; 

k. Phé duyt Quy ch ni b v quán trj cong ty, Quy ch hoat dng ella Hi dng quãn 
trj, Quy chê hott dng dlla Ban kiêrn soát; 

1. Phê duyt danh sách cong ty kirn toán dirge chip thuan;  quyt djnh cOng ty kiêm 
toán dirge chap thun thirc hin kiêm tra hot dng ella Cong ty, bãi min kiêm toán 
viên duçc chap thun khi xét thây can thiêt; 

m. Co th trao quyn cho Hi dng quán trj quyt djnh các vn d thutc thm quyên 
dUa Dai hi dOng cô dông theo quy djnh pháp 1ut và Diêu 1 Cong ty; 

n. Quyn và nghia vi khác theo quy djnh pháp 1ut. 

2. Dai  hi dng c dông thão 1un và thông qua các vn d sau: 

a. K hoach kinh doanh hAng näm ella Cong ty; 

b. Báo cáo tài chInh hAng näm dA dirge kim toán; 

c. Báo cáo dlla Hi dng quántrj v quãn trj và kt qua hoat dng dUa HQi dng quan 
trj và trng thành viên Hi dOng quãn trj; 

d. Báo cáo dlla Ban kim soát v kt qua kinh doanh ella COng ty, kt qua hoat dng 
ella Hi dOng quãn trj, Tong Giám dOe; 

e. Báo cáo tr dánh giá k& qua hoat dng dlla Ban kim soát và thânh viên Ban kim soát; 

f. Mllc c tllc di vâi mi c phAn ella tirng loai; 
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g. S lucmg thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát; 

h. Bu, min nhim, bäi nhiêm thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát; 

i. Quyt djnh ngân sách hoc tng mirc thu lao, thuâng vâ lcii Ich khác di vi Hi 
clông quân trj, Ban kiêm soát; 

j. Phê duyt danh sách cong ty kim toán duçc chAp thu.n; quyt djnh cOng ty kim toán 
duçc chap thun thirc hin kiêm tra các hoat dng cüa Cong ty khi xét thây can thiêt; 

k. B sung và sira di Diu 1 Cong ty; 

1. Loai c phn và s lucing c phtn mOi duçc phát hành di vi mi 1oi Co phn; 

m. Chia, tách, hçip nhAt, sap nhp hoc chuyn di Cong ty; 

n. T chüc 1a  và giãi th (thanh 1r) Cong ty và chi djnh ngi.thi thanh 1'; 

o. Quy& djnh du tLr hoc ban s tài san có giá trj tir 35% tong giá trj tài san tr1 len 
chrçxc ghi trong Báo cáo tài chInh gân nhât cüa Cong ty; 

p. Quy& djnh mua 1i trên 10% tng s c phn dã ban cüa mi 1oi; 

q. Cong ty k' kt hp dng, giao djch vOi nhng di tng duc quy djnh tai  khoán 1 
Diêu 167 cüa Lut Doanh nghip vOi giá trj bang hoc lan han 35% tOng giá tn tài 
san cüa Cong ty duqc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât; 

r. ChAp thu.n các giao djch quy djnh tai  khoán 4 Diu 293 Nghj djnh s 155/2020/ND-
CP ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu 
cüa Lut Chüng khoán; 

s. Phê duyt Quy ch ni b v quán trl cOng ty, Quy ch hoat dng Hii dng quán trj, 
Quy chê hoat dng Ban kiêm soát; 

t. Các vAn d khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu l nay. 

3. TAt Ca the nghj quyt và cac vAn d dä dixçc dua vào chuang trInh hçp phãi duc dua ra 
thão luan  và biêu quyêt t?i  cuc hp Dai  hi dông cô dong. 

Diu 16. Uy quyn tham diy hçp Di hi dông c dông 

C dông, ngithi dai  din theo üy quyn cUa c dong là t chuc có th trrc tip tham dir 
hp hoac üy quyôn cho môt hoàc môt so cá nhân, tO chüc khác d%r h9p thông qua mt 
trong các hinh thüc quy djnh tai  khoán 3 Diêu 144 cüa Luat  Doanh nghip. 

2. Vic üy quyn cho cá nhân, t chüc dai  din dir hop Dai  hi dng c dông theo quy djnh 
tai khoãn 1 Diêu nay phái lap  thành van bàn. Van bàn üy quyên duqc 1p theo quy djnh 
pháp luat ye dan slgr và phái nêu rO ten cô dông üy quyên, ten cá nhân, tO chüc duqc Uy 
quyên, so krcmg cô phân dugc üy quyên, ni dung üy quyên, phm vi üy quyên, thai han 
üy quyên, chu k cüa ben üy quyn và ben duc üy quyên. 

Nguai drc Uy quyn dir hop Dai  hi dng c dOng phái np van bàn üy quyn khi dang 
k' dir hpp. Truang hçp Uy quyên lai  thi nguai tham dij hp phãi xuât trinh them van bàn 
üy quyên ban dâu cüa cô dông, ngtthi dai  din theo üy quyen cüa cO dOng là tO chüc 
(nêu trtrOc do chua dàng k' vói Cong ty). 

3. Phiu biu quyt cüa nguai duçxc üy quyn dir hp trong phm vi duçyc Uy quyên vn CO 
hiu 1irc khi xãy ra mt trong các trithng hçip sau day: 
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a. Ngui ñy quyên dã chét, bj han  chê näng lirc hành vi dan sir hoc bj mat nàng 1irc 
hành vi dan sir; 

b. Nguxi üy quyn dã hüy bô vic chi djnh üy quyn; 

c. Ngi.roi üy quyn dà hüy bô thtm quyn cüa nguài thrc hin vic üy quyên. 

Diêu khoàn nay không ap diing trong tnx&ng hcrp Cong ty nhan dix?c thông báo ye mt 
trong các sir kin trên tnthc gi khai mac  cuc hop Di hi dông cô dông hoc truâc khi cuc 
hp dirçic triu tp 1i. 

Diu 17. Thay di các quyn 

Vic thay di hoac hüy bô các quyn c1c bit gAn 1in vOi mt loai c ph&n tru dãi có 
hiu 1irc khi duçc Co dông dai  din tr 65% tong so phiêu biêu quyêt trô len cüa tat cá cô 
dng dir hp thông qua. Nghj quyêt Dai  hi dông cô dông ye ni dung lam thaydôi bat 
1ci quyên va nghia vi cüa Co dOng sà hüu cô phân iru dAi chi dtrçic thông qua nêu dixcc 
so cô dông tru dài cüng loai dir hp si h[ru th 75% tong so cô phân tru dãi loai do trâ len 
tan thành ho.c duc các CO dông tru däi cüng loai s hfru tr 75% tng s cô phân iru dài 
Ioai do trà len tan thành trong tmng hcrp thông qua nghj quyêt dithi hInh thi'rc lay ' kiên 
bang van bàn. 

2. Vic t chirc cuc hp cüa các c dông nm giimt loai cô phn i.ru dãi dê thông qua 
vic thay dôi quyên nêu trên chi cO giá trj khi có tOi thiêu hai (02) cO dông (hoc dai  din 
theo Uy quyên cUa h) và näm giü tôi thiêu mt phân ba (1/3) gia trj mnh giá cña các 
cô phân loi dO dã phát hành. Trixmg hcrp không CO dU so dai biêu nhu nêu trên thi cuc 
hop duçxc to chIrc 1a  trong thai han  ba muoi (30) ngày tiêp theo và nhüng nguäi näm 
giü cO phân thuc loai do (khong phi thuc vào so luçmg ngithi và so co phân) có mt 
trrc tiêp hoc thông qua dai  din theo üy quyên dêu duçic coi là dü so lucmg dai  biêu 
yeu cu. Tai  các cuc hp cüa cô dông näm giü cô phân un dãi nêu trên, nhing nguM 
näm giit cô phân thuôc loai do co mat truc tiép hoäc qua ngtrcn dai diên co the yeu cau 
bO phiu kin. Mi cô phân cüng loai cO quyên biêu quyêt ngang bang nhau tai  các cuc 
hpp nêu trên. 

3. Thu tiic tin hành các cuc hop  riêng bit nhtr vy duc thi:rc hin tuang tr vâi các quy 
djnh tai  Diêu 19, 20 và Diêu 21 cüa Diêu l nay. 

4. Tilt khi các diu khoãn phát hành c phn quy djnh khác, các quyn dc bia gn lin 
vài các loi cô phân cO quyên tru dài dôi v9i mt so hoc tat cà thc van dê lien quan den 
vic phân phôi lçii nhun hoc tài san cüa Cong ty không bj thay dOi khi Cong ty phát 
hành them Cac Co phân Cüng loi. 

Diêu 18. Triu tp hop, chffong trInh hop và thông báo mbi hp Di hi dng c dông 

Hi dng quàn trj triu tp hp Dai  hi dng c dong thithng nien và bt thutng. Hi 
dOng quân trj triu ttp hop Dai  hi dOng cô dông bat thithng theo các tnrng hcTp quy 
djnh t?i  khoãn 3 Diêu 14 cüa Diêu l nay. 

2. NguOi triu tp hop Dai  hi dng c dong phãi thirc hin CáC cOng ViC sau day: 

a Chuân bi danh sach cO dOng du diêu kien tham gia va biêu quyet tal cuôc hop Dai hôi 
dOng CO dông. Danh sách cO dong Co quyên dir hop Dai  hi dOng CO dOng duçic 1p 
không qua muâi (10) ngày tnrOC ngày gui thông báo mi hp Dai  hi dOng CO dOng. 
Cong ty phãi cong bO thông tin ye vic 1p danh sách CO dông có quyen tham dr hp 
Dai hi dOng CO dOng tOi thiêu hai muoi (20) ngày truâc ngày dãng k9 Cuôi cüng; 
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b. Chun bj chtrcing trInh, ni dung dai  hi; 

c. Chun bj tài 1iu cho dai  hi; 

d. Dir tháo nghj quyt cüa Dai  hi dng c dông theo nOi  dung dir kin cUa cuc hop; 

e. Xác djnh thyi gian và dja dim t chüc di hi; 

f. Thông báo và gui thông báo mi h9p Di hi dng c dong cho t.t cã các cô dong 
có quyên dir h9p; 

g. Các cong vic khác phic vii dui hi. 

3. Thông báo h9p Di h0i  dng c dOng duçic gui cho tat Ca the c dông bAng phuGng thüc 
dê bão dam den di.rqc dja chi lien lac  eUa cô dông, dông thii cong bô trên trang thông 
tin din tCr cüa Cong ty, Uy ban Chimg khoán Nhà nuâc vã Sci giao dch chüng khoán 
ncn cô phiêu cua Cong ty niêm yet hoàc dang ky giao dich Ngucn triêu tap hop Dai hOi 
dông cô dông phãi gi:ri thông báo mi hop den tat cã các cô dông trong danh sách CO 

dông có quyên di hp ch.m nhAt hai mixcii môt (21) ngày truâc ngày khai mc cuc hop 
Di hi dông cO dông (tInh tir ngày ma thông báo di.rçc g1ri hoc chuyêndi mt each 1p 
l). Chucvng trmnh hp Dai  hi dông cO dông, các tài lieu lien quan den the van dê së 
duçic biêu quyêt ti di hi duqc giri eho các cO dOng hoc/và dáng trên trang thông tin 
din tu cüa Cong ty. Trong trtx&ng hcip tài 1iu không ducc gcri kern thông báo hp Dti 
hi dông cô dông, thông báo mi hop phái néu rö duàng dn den toàn b tài 1iu hpp dê 
các cô dông Co the tiêp c.n, bao gOm: 

a. Chrnring trinh hop, các tài 1iu sir diing trong cuc hop; 

b. Danh sách vã thông tin chi tit cüa các üng viên trong truO'ng hqp bAu thành viên Hi 
dông quán trj, thành viên Ban kiêm soát; 

e. Phik biu quyt; 

d. Dii thão nghj quy& di vâi tlrng vn d trong chuo'ng trInh hop. 

4. C dông hoc nhóm c dông theo quy djnh ti khoán 2Diu 12 cüa Diu l nay có quyn 
kiên nghj van dê dua vào chixang trInh hop D?i  hi dông cO dông. Kiên nghj phãi bang 
van ban và phái dizçc gui den Cong ty ft nhât ha (03) ngày lam vic tnuâc ngày khai mc 
cuôc hop Dai hôi dông cO dông Kiên nghi phai ghi rö ten cô dOng, sO hucmg tung loai 
eO phân cüa cô dông, van dê kiên nghj dua vào chuang trInh hop. 

5. Ngi.thi triu tp hp Dai  hi dng c dOng có quyn t'r chi kin nghj t?i  khoãn 4 Diu 
nay nêu thuc mOt  trong the tnuäng hçp sau: 

a. Kin nghj duçic gui dn khOng dung quy djnh tai  khoãn 4 Diu nay; 

b. Vào thai dim kin nghj, c dông hoc nhOm c dông không nArn giu dü tr 05% c 
phân phO thông trà len theo quy djnh tai  khoán 2 Diêu 12 cüa Diêu l nay; 

c. Vn d kin nghj khOng thuc phrn vi thAm quyn quyt dnh cüa Dai  hi dng c 
dOng; 

d. Các tnrmg hop khác theo quy djnh cUa pháp lut và Diu l nay. 

6. Nguii triu t.p hp D?i hOi dng c dOng phâi chip nhn Va dua kin nghj quy djnh ti 
khoán 4 Diêu nay vào dir kiën chucing trInh va ni dung cuc hop, trir trithng hçip quy 
djnh tai  khoán 5 Dieu nay; kiên nghj duçc chInh thuc bO sung vào chucing trinh và ni 
dung cuc hp nêu dizc Di hi dOng CO dOng chap thutn. 
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Diu 19. Các diu kiin tin hành hp Bi hi dng c dông 

Cuc hop Di hi dng c dông duçc tin hành khi có s c dông dir hop dai  din trên 
50% tong so cO phân Co quyên biêu quyêt. 

2. Tnràng hcip cuc hp 1n thr nhAt không dü diu kin tin hành theo quy djnh tai  khoãn 1 
Diêu nay thI thông báo mi hp lan thu hai duçic giri trong thi han  ba mucii (30) ngày, k 
ti' ngay dix dinh hop lan thu nhât Cuôc hop Dai hôi dOng cô dông trieu tap lan thu hai ducic 
tiên hành khi có sO cO dOng dij hp dai  din tr 33% tOng sO cô phiu biêu quyêt tr& len. 

3. Trtrng hcip cuc hp ln thir hai không dü diu kin tin hânh theo quy djnh tai  khoán 
2 Diêu nay thI thông báo mi hp Ian thu ba phãi duc g&i trong thai han  hai muai (20) 
ngay kê tu ngay dix dinh hop lan thu hai Cuôc hop Dai hôi dông cO dông lan thu ha ducic 
tiên hành không phii thuc vào tong so phiêu biêu quyêt cüa các cO dông dir hop. 

Diêu 20. Th thu'c tin hành hçp và biu quyt ti cuc h9p Di hi dng Co dông 

TruOc khi khai mac  cuc hop, Cong ty phãi tin hành thu tic dàng k' c dông và phãi 
thirc hin vic dãng k cho den khi các cO dông cO quyên dr hp Co mt dàng k' hêt 
theo trmnh tir sau: 

a. Khi tin hành dang k' c dông, Cong ty cp cho tirng ct dông hoc di din theo üy 
quyên có quyên biêu quyêt mt the biêu quyêt, trén dOcó ghi sO däng k',hç và ten 
cüa cO dông, hç và ten dai  din theo Uy quyên và so phiêu biêu quyêt cüa cô dông do. 
Di hi dông Co dông thão 1un và biêu quyêt theo trng van dê trong ni dung chucmg 
trinh. Viêc biêu quyêt duçic tiên hành bang biêu quyêttán thành, không tan thành và 
không cO kiên. Tai dai hi, sO the tan thành nghj quyêt duçc thu truOc, sO the khOng 
tan thành nghj quyêt du?c thu sau, cuOi cüng dêm tOng sO phiêu tan thành hay không 
tan thành dê quyêt djnh. Két qua kiêm phiêu duqc chü t9a cOng bô ngay tnthc khi be 
mac cuôc hop Dai hôi bâu nhüng ngwn chiu trach nhiêm kiêm phiêu hoäc giam sat 
kiêm phiêu theo dê nghj cüa chñ ta. So thành viên cüa ban kiêm phiêu do Di hi 
dông cô dOng quyêt djnh can cu dé nghj cüa chñ tça cuc hop; 

b. C dông, ngithi dai  din theo üy quyn cüa c dông là t chüc hoc ngu&i diiqc üy 
quyên den sau khi cuc hp dã khai mac  cO quyên däng k' ngay và sau do cO quyên 
tham gia và biêu quyêt tai dai hi ngay sau khi dang ks'. Chü t9a khOng có trách 
nhim dung dai  hi dê cho cO dOng den muon  däng k' và hiu 1irc cüa nhüng ni 
dung dä duçc biêu quyêt truóc do không thay dOi. 

2. Vic bu chü t9a, thu k' và ban kim phiu duçc quy djnh nhir sau: 

a. ChU tjch Hi dng quán trj lam chü ta hoc Uy quyn cho Phó Chü tjch Hi dng quãn 
ti-i lam chu toa cuôc hop Dai hOi dOng cO dOng do Hôi dông quan fri tnêu tap Truung 
hcp Phó Chñ tjch Hi dông quán trj yang mt hoc tm thai mat khã nãng lam vic thI 
Chü tch Hi dOng quãn trj üy quyên cho thành viên Hi dong quán tn khác lam chü t9a 
cuôc hop Dai  hi dOng cô dông. Tri.r0ng hçrp khOng có ngtthi duçic üy quyên hoc Chü 
tjch Hi dOng quân trj t?m  thai mat khã näng lam vic thi các thành viên Hi dông quãn 
tn cOn lai  bum)t nguai trong s hç lam chü tça cuOc  hp theo nguyen täc da so. Trithng 
hçip không bâu du?c ngu&i lam chü tça, TnrOng Ban kiêm soát diêu hành dê Dai  hi 
dOng CO dOng bâu chü ta cuc hp trong so nhfrng ngtiai dir hp và ngithi có sO phiêu 
bâu cao nhat lam chü t9a cuc hop; 
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b. Tth trithng hçip quy djnh tai  dim a khoãn nay, ngthi k' ten triu tp hop Dai  hi 
dông cô dông diêu hành dé Di hi dông cô dông bâu chü ta cuc hp và ngi.thi có 
phiêu bâu cao nhât lam chü t9a cuc hop; 

c. Chü t9a cr mt hoc mt s nguâi lam thu k cuc hop; 

d. Dai  hi dng c dông bu mt ho.c mt s6 ngiri vào ban kim phiu theo d nghj 
cüa chü t9a cuc hop. 

3. Chuang trInh và ni dung hp phái dtxçc Dai  hi dng c dông thông qua trong phiên 
khai mac.  Chucng trmnh phãi xác djnh rO và chi tiêt thai gian dôi vOi trng van dê trong 
ni dung chi.rcing trInh hop. 

4. Chü t9a dti hi có quyn thirc hin các bin pháp c.n thit và hçp I' d diu hành cuc 
hp Dçti hi dông cô dông mt cách trt tii, dung theo chumg trinh dã duçc thông qua 
và phán ánh duçic mong muon cña da sO ngithi dij hop: 

a. B trI ch ngM tai  dja dim hp Dai  hi dng c dOng; 

b. Bão dam an toàn cho mi nguai có mt tai  dja dim hop; 

c. Tao  diu kin cho c dông tham dir (hoc tip tiic tharn d) di hi. Nguai triu tp 
hop Dai  hi dong CO dông có toàn quyên thay dôi nhUng bin phãp nêu trên và áp 
diing tat cã các bin pháp can thiêt. Các bin pháp ap diing có the là cap giây vào c1ra 
ho.c si:r diing nhUng hInh thirc lira chn khác. 

5. Di hôi dngc dOng thão 1u.n và biu quyt theo tirng v&n d trong ni dung chung 
trInh. Vic biêu quyêt duc tiên hành bang biêu quyét tan thành, khôngtán thành và không 
Co ' kiên. Kêt qua kim phiêu duc chU toa  cOng bO ngay trtrOc khi be mac  cuc  hop. 

6. C dông hoc nguai duc Uy quyn dir hop dn sau khi cuc hop d khai mac  vn duqc 
dang k' va có quyên tham gia biêu quyêt ngay sau khi dàng ks'; trong truang hp nay, 
hiu lirc cüa nhng ni dung dã duc biêu quyêt truOc do không thay dOi. 

7. Ngithi triu tp hop hoc chü t9a cuc hop Dai hi dng c dOng có quyn sau day: 

a. Yêu cu tAt cã nguai dir hp chju sir kim tra hoc các bin pháp an ninh hçrp pháp, 
hcp1rkhác; 

b. Yêu cu ca quan có th.m quyn duy tn trt tir cuc hop;  triic xut nhüng nguai khOng 
tuân thu quyên diêu hành cüa chü toa,  cO gay rôi tr.t tij, ngàn can tiên triên bInh - 
thumg cüa cuc h9p hoc không tuân thu các yêu câu ye kiêm tra an ninh ra khOi 
cuc hp Di hi dông cO dông. 

8. Chü ta có quyn hoãn cuc hop Dai  hi hi dng c dOng dã có dü s ngithi dang k' 
dij hp tOi da không qua ba (03) ngày lam vic kê tü ngày cuc hop dir dnh khai mac 
và chi dtrc hoàn cuOc hp ho.c thay dOi dja diem hp trong các trithng hop sau day: 

a. Dja dim hop không có dü ch ngi thun tin cho tAt cã ngi.thi dr hop; 

b. Phung tin thông tin tai  dja dim hp không dam bão cho c dOng dir hop tham gia, 
tháo luan và biêu quyêt; 

c. CO ngithi dr h9p can tr&, gay ri trt tir, CO nguy ca lam cho cuôc  hp khOng duc 
tiên hành mt cách cong bang và hop pháp. 

9. Tru&ng hgp chü ta hoàn hoc tarn  drng hop Dai  hi dng c dOng trái vâi quy djnh tai 
khoán 8 Diêu nay, Dai  hii dOng cô dông bâu mt nguai khác trong sO nhng nguai d 
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hpp dê thay th chü t9a diu hành cuc hp cho dn lüc kt thüc; tht câ nghj quyt di.rgc 
thông qua tai  cuc hop do dêu có hiu lijc thi hành. 

10. Trtr?mg hçvp Cong ty áp ding cong ngh hin dai  d t chüc Di hi dng c dOng thông 
qua hop trrc tuyên, Cong ty có trách nhim dam bão dê cô dông tham dir, biêu quyêt 
bang hmnh thirc bO phiêu din tcr hoc hInh thüc din tir khác theo quy djnh tai  Diu 144 
cüa Lut Doanh nghip và khoãn 3 Diêu 273 Ngh djnh so 1551ND-CP ngày 31 tháng 12 
nàm 2020 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hành mt so diu cña Lut Chirng khoán. 

Diu 21. Diêu kiin d Nghj quyt cüa Di hi dOng Co dông thrçrc thông qua 

Nghi quyêt ye nôi dung sau day duoc thông qua nêu duac so cô dOng dai diên tu 65% 
tong so phiêu biêu quyêt trâ len cüa tat cá cô dông dir hop tan thành, trir tnthng hcrp quy 
djnh tai  các khoàn 3, 4 và 6 Diêu 148 cña Lut Doanh nghip: 

a. Loti c phn và tng s c phn cüa trng lo?i; 

b. Thay di ngành, ngh và linh vi,rc kinh doanh; 

c. Thay di ca cu t chi'rc quãn 1' Cong ty; 

d. Di,r an d.0 tu hoc ban tâi san có giá trj tir 35% tng giá trj tài san trà len du?c ghi 
trong báo cáo tài chInh gân nhât cña Cong ty; 

e. To chüc lai,  giài th Cong ty. 

2. Các nghj quy& duçic thông qua khi duçic s c dông s? hüu trên 50% tang s phiu biu 
quyêt cüa tat cã cô dông dr hop tan thành, trr tnthng hçp quy djnh ti các khoãn 1 Diêu 
nay và khoán 3, 4 và 6 Diêu 148 cüa Lut Doanh nghip. 

3. Cácnghj quytDai hi dng c dOng drnc thông qua b&ng 100% tng s c ph.n cO 
quyên biêu quyêt là hçp pháp và có hiu hrc ngay Ca khi trInh tir, thu tiic triu t.p hop và 
thông qua nghj quyêt do vi pham quy djnh cUa Lu.t Doanh nghip và Diêu l Cong ty. 

, . -, Dieu 22. Tham quyen va the thirc lay y kien co dong bang van ban de thong qua Ngh 
quyêt cüa Di hi dOng c dông 

Thrn quyn và th thüc ly r kin c dông bang van bàn d thông qua nghj quy& cüa 
Dai hi dông cO dOng duçic thirc hin theo quy djnh sau dày: 

Hi dng quàn trj cO quyn lAy ' kin c dông bAng van bàn d thông qua nghj quyt 
cüa Dai  hi dOng cô dOng khi xét thây can thiêt vi lçi Ich cüa Cong ty, trir tnrông hcp 
quy djnh tai  khoán 2 Diêu 147 cüa Lu.t Doanh nghip. 

2. Ht5i dng quán trj phãi chuAn bj phiu lAy ' kin, dir thão nghj quy& Dai  hi dông cô 
dông, các tài 1iu giãi trInh dr thão nghj quyêt và giri den tat cà cô dOng cO quyn biêu 
quyêt chm nhât mithi (10) ngày trucc thai han  phài giri lai  phiêu lay ' kin. Yêu cAu 
yà cách thüc gui phiêu lay ' kién và tài lieu kern theo thrgc th%rc hin theo quy djnh tai 
khoán 3 Diêu 18 cia Diêu l nay. 

3. Phiu lAy kin phài có các nOi dung chñ yu sau dày: 

a. Ten, dja chi trii s& chInh, ma s doanh nghip; 

b. Mc dIch lAy ' kMn; 

c. H, ten, dja chi lien lac,  quOc tjch, so giây t pháp l' cüa cá nhân di vâi cO dOng là 
cá nhân; ten, ma so doanh nghip hoc so giây t pháp l' cüa t chuc, dja chi tri,i s 
chinh dôi yôj cô dông là to chuc hoc h, ten, dja chi lien lac,  quOc tjch, so giây tâ 
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phãp 19 cUa Ca nhân di vOi dai  din cüa c dong là th chirc; s krcing c phn cüa 
tlmg loai và so phiêu biêu quyêt cüa cô dông; 

d. V.n d c.n 1y 9  kin d thông qua quyt djnh; 

e. Phrnmg an biu quyt bao gm tan thành, không tan thành và không Co 9 kin d6i 
vâi ttrng van dê lay 9 kien; 

f. Thii htn phãi gCri v Cong ty phiu 1y 9  kin dã duçc trá Rxi; 

g. HQ, ten, ch k9 cüa Chü tjch Hi dng quàn trj. 

4. C dông có th g1ri phiu 1y 9 kin dà trã Ri dn Cong ty b&ng hInh thirc gri thu, fax 
hoc thu din tcr theo quy djnh sau day: 

a. Trix&ng hçip giri thu, phiu I.y 9 kin dã dugc trá 1i phãi có chü k9 cüa c dông là 
Ca nhân, cüa ngthi d?i  din theo üy quyên hoc ngtthi dti din theo pháp lust  cüa cô 
dông là to chirc. Phiêu 1y 9 kiên gui ye Cong ty phãi duqe dimg trong phong bI dan 
kIn và không ai duçic quyên ma truOc khi kiêm phiêu; 

b. Trumg hçp giri fax hoc thu din tcr, phiu Iy 9  kin g1ri v Cong ty phãi ducc giU 
bI mt den thai diem kiêrn phiêu; 

c. Các phiu l.y 9  kin gui v Cong ty sau thai hn dà xác djnh tai  ni dung phiu ly 
9 kiên hoc dà bj mi trong truông hp gi:ri thu và bj tiêt 1 trong trithng hp gui fax, 
thu din tc là không hp l. Phiêu lay 9 kiên không duc gt1i ye duc coi là phiêu 
không tham gia biêu quyêt. 

5. Hi dng quân trj kirn phiu và 1p biên bàn kim phik duài sir chüng kin cüa Ban 
kiêm soát ho.c cüa cô dông không nàm gir chüc vi quãn 19 Cong ty. Biên bàn kiêm 
phiêu phãi có các ni dung chü yêu sau dày: 

a. Ten, dja chi trJ1 sâ chInh, ma s doanh nghip; 

b. Mic dIch và các v.n d cn ly 9  kin d thông qua nghj quy&; 

c. S c dôngvâi tng s phiu biu quyt dã tham gia biu quy&, trong do phân bit 
so phiêu biêu quyêt hçp l và sO biêu quyêt không hçip lê và phucing thirc gui phiêu 
biêu quyêt, kern theo phii lijc danh sách cô dông tham gia biëu quyêt; 

d. Tng s phiu tan thành, không tan thành và không CO 9 kin di vài trng v.n dé; 

e. Các vn d dä duc thông qua và t9 1 biu quy& thông qua ti.wng üng; 

f. Ho, ten, chu k9 cüa Chñ tjch Hi dng quán trj, nguôi kim phiu và nguâi giám sat 
kiêm phiêu. 

Các thành viên Hi dng quãn trj, ngu&i kim phiu và nguai giám sat kiêm phiu phãi 
lien dai chju trách nhiêm ye tInh trung thirc, chmnh xác cüa biên bàn kiêm phiêu; lien dai chju 
frach nhim ye các thit hai  phát sinh tu các quyêt djnh duçic thông qua do kiem phiêu không 
trung thrc, không chInh xác. 

6. Bien bàn kim phiu và nghj quyt phãi duçic gui dn các c dong trong thai han  muai 
1am (15) ngày, kê tu ngày kêt thüc kiêm phiêu. Vic gui biên bàn kiêm phieu và nghj 
quyët cO the thay the bang vic däng tài len trang thông tin din tu cüa COng ty trong 
thai han  hai muai bôn (24) già, k tu thai diem kêt thüc kiem phiêu. 
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7. Phiu 1y ' kin dâ duçc trá 1ôi, bién bàn kirn phiu, nghj quyt dã duçic thông qua và 
tài 1iu có lien quan gui kern theo phiêu lay ' kiên du phãi duçc km giü tai  trii sO chmnh 
cüa Cong ty. 

8 Nghi quyêt duac thông qua theo hinh thuc lay y kiên cô dông bang van ban nêu duc so 
cô dông sâ hiru trên 50% tong so phiêu biêu quyêt cüa tat cà cô dong có quyên biêu 
quyêt tan thành và có giá tr nhu nghj quyêt du?c thông qua tai  cuc h9p Dai  hi dong 
cô dông. 

Diêu 23. Nghj quyt, biên ban hQp Di hi dông Co dông 

Cuc h9p Dai  hi dng c dOng phài duçc ghi biên bàn và có th ghi am hoac  ghi và km 
giir duOi hinh thi.rc din tr khác. Biên bàn phãi ducc ltp bang tiêng Vit, có the 1p them 
bang tiêng nuOc ngoài và có các ni dung chü yêu sau day: 

a. Ten, dja chi trii s chInh, ma s doanh nghip; 

b. Thai gian và dja dim h9p Dai  hi dng c dông; 

c. Chucmg trmnh hçp và n5i dung cuc hçp; 

d. Ho, ten chü tça và thu ks'; 

e. Tom tAt din bin cuc hpp và các ' kin phát bik tai  cuc hp Dai  hi dng c dông 
ye trng van dê trong chucrng trInh hgp; 

f. S c dOng và tng s phiu biu quyt cUa các c dông dir hop, phi hic danh sách 
dang k cô dông, dai  din cô dOng dir hçp vci so cô phân và sO phiêu bâu tuong irng; 

g. Tng s phiu biu quyM dM vài tung vAn d biu quyt, trong do ghi rO phuang 
thuc biêu quyêt, tong so phiêu hcTp l, không hop  l, tan thành, không tan thành và 
không cO ' kien; t' 1 tuong frng trên tong so phiêu biêu quyêt cüa cô dong dir hop; 

h. Các vAn d dã duçic thông qua và t' l phiu biu quyêt thông qua tucmg 1mg; 

i. Hç, ten và chu k' cña chü tça và thu ks'. Trtthng hcip chü tQa, thu k tr chi k' biên 
bàn hp thI biên bàn nay có hiu hrc nêu duçc tat ca thành viên khác cUa Hi dOng 
quàn tn tham dir hop k' và Co dày dü ni dung theo quy djnh tai khoãn nay. Biên 
bàn hop ghi rO vic chü tQa, this k' tü chôi k' biên bàn hop. 

2. Biên bàn hp Dai  hi dng c dông phài duçic 1p xong và thông qua trtthc khi kt thuc 
cuc hop. Chü tQa và thu k' cuc hop hoc nguai khác k ten trong biên bàn hp phài 
lien dth chju trách nhim lien dâi ye tInh trung thirc, chInh xác cüa ni dung biên bàn. 

3. Bién bàn duc 1p bAng ting Vit và ting rnió'c ngoài du có hiu hrc pháp 1' nhu nhau. 
Tni.rang hop cO sir khác nhau ye ni dung giüa biên bàn bang tiêng Vit và bang tiêng 
nuâc ngoài thi ni dung trong biên bàn tiêng Vit có hiu lirc áp diing. 

4. Nghj quy&, bien bàn h9p Dii hi dng c dOng, phii hic danh sách cô dOng dang k' dir 
hop kern chu k' cüa cô dOng, van bàn ñy quyên tham dir hop, tat Ca tài 1iu dInh kern 
biên bàn (nêu co) và tài lieu có lien quan kern theo thông báo mai hp phâi dtrçrc cOng 
bO thông tin theo quy dlnh  pháp lut V Cong bô thông tin tren thj truô'ng chüng khoán 
và phài duçic itru giü tai  tri sa chinh Cong ty. 

Diêu 24. Yêu cu hüy bö Nghj quyt cüa Di hi dông Co dông 

Trong thai han  chin muai (90) ngày, k tü ngày nhn du?c nghj quyt hoc biên bàn 
hp Dai  hi dOng cO dông hoc biên bàn ket qua kiêm phiêu lay ' kiên Dai  hi dông cô dOng, 
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c dOng hoc nhóm c dOng quy djnh tai  khoãn 2 Diu 115 cUa Lust  Doanh nghip có quyn 
yêu câu Tôa an ho.c Trçng tài xem xét, hüy bô nghj quyêt ho.c mt phân ni dung nghj quyêt 
Dai hi dong cô dong trong cac tnrmg hçip sau day: 

1. TrInh tir, thu tçtc triu tp h9p va ra quyt djnh cüa Di hi dng Co dông vi phm nghiêm 
tr9ng quy djnh cüa Lust  Doanh nghip và Diêu 1 nay, trir tru0ng hcip quy djnh ti khoán 
3 Diêu 21 cUa Diêu 1 nay. 

2. Ni dung nghj quyt vi phm pháp 1ut ho.c Diêu 1 nay. 

CHU'JNG VII 

HQI BONG QUAN TRI 

Diu 25. Ung cfr, d cir thành viên Hi dng quãn trj 

Trtthng hp dã xác djnh duc irng cü vien Hi dng quãn trj, COng ty phãi cong bO 
thông tin lien quan den các ung viên tôi thiêu muài (10) ngày tnthc ngày khai mc hop 
Dai h0i dOng cO dông trên trang thông tin din ti'r cüa Cong ty dê cô dông có the tim hiêu 
ye các irng ci'r viên nay truàc khi bô phiêu. tFng cr viên Hi dông quãn trj phãi có cam 
kêt bang van ban ye tInh trung thc, chinh xác cüa các thông tin cá nhân dii?c cong bô 
và phãi cam kêt thrc hin nhim vi mt cách trung thirc, can tr9ng và vi 1i ich cao nhât 
cüa Cong ty nêu di.rc bâu lam thành viên Hi dOng quân trj. Thông tin lien quan den 
üng cü viên Hi dOng quãn trj duc cong bO bao gOm: 

a. H ten, ngày, tháng, närn sinh; 

b. TrInh d chuyên mOn; 

c. Qua trInh cong tác; 

d. Các chuc danh quãn 1 khác (bao gm cã chuc danh HOi  dng quãn tn cUa cong ty khác); 

e. Lçi Ich có lien quan tâi Cong ty và các ben có lien quan cüa Cong ty; 

f. Các thông tin khác (nu có). 

g. Cong ty phãi cO trách nhim cong b thông tin v các cong ty ma ung cü viên dang 
nàm giü chuc vu thanh viên Hi dOng quán trj, các chüc danh quãn l' khác và các 
igi ich có lien quan tâi cong ty cüa üng Cu viên Hi dông quãn trj (nêu có). 

2. C dOng hoc nhóm c dong si hiru tr 05% tng s c phn ph thông trô len có quyên 
dê ci:r üng cu viên Hi dOng quãn trj theo quy djnh cüa Lust  Doanh nghip và Diêu l 
Cong ty. 

3. Tnthng hcip s h.rcing ung viên Hi dng quãn trj thông qua d c1r và ung c1r vn khOng 
dü so 1uç'ng can thiêt theo quy djnh t?i  khoán 5 Diêu 115 cüa Lut Doanh nghip, FIi 
dOng quán tn ducing nhim giOi thiu them ung cr viên ho.c to chuc de c'i'r theo quy 
djnh ti Diu l Cong ty, Quy ch ni b v quãn trj cong ty va Quy chê hoat dng cUa 
HOi dong quan tn Viêc HOi dong quan tn duo'ng nhiêm girn thiêu them ung viên phai 
dugc cong bô rO rang trtthc khi Dti hOi  dOng cO dOng biêu quyêt bãu thanh viên Hi 
dOng quãn trj theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. Thành vien Hi dng quán trj phãi dáp ung các tiêu chun và diu kin theo quy djnh tai 
khoãn 1, khoãn 2 Diu 155 cüa Luat  Doanh nghip va Diêu lCOng ty. 
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Diu 26. Thành phân và nhim Icr cüa thành viên Hi d1ng quãn trj 

Hi dng quãn trj cüa Cong ty co tr näm (05) dn bay (07) thành viên. Nhim k cUa 
thành viên Hi dông quãn trj không qua nàm (05) näm và có the ducrc bâu 'a  vâi so 

nhim kS'  không  han  chê. 

2. Trithng hçp tht cã thành vien Hti dng quân trj cüng kt thüc nhim kS'  thi các thành 
vien dótiêp tic là thành viên Hi dOng quán trj cho den khi Co thành viên mi duçic bâu 
thay the và tiêp quãn cOng vic. 

3. Ca cu Hi dng quãn trj cUa Cong ty phái dam bào ti thiu mt phAn ba (1/3) ttng s 
thành viên Hi dông quãn trj là thành viên không diêu hành. 

4. Thành viên Hi dng quân trj không cOn tu cách thành viên Hi dng quân trj trong 
trtthng hcip bj Dai  hôi dông cô dong mien nhim, bãi nhim, thay the theo quy djnh tai 
Diu 160 cUa Lut Doanh nghip. 

5. Vic b nhim thành viên Hi dng quãn trj phãi duqc cong b thông tin theo các quy 
djnh cüa pháp lu.t ye chirng khoán và thj trung chirng khoán. 

6. Thành viên Hi dng quán trj khOng nhtt thit phãi là c dông cüa COng ty. 

Diu 27. Quyn hn và nghia vi cüa Hi dng quãn trl 

Hi dng quãn trj là ca quan quãn 1' Cong ty, có toàn quyn nhân danh Cong ty d quyt 
djnh, thirc hin quyn và nghTa vii cüa Cong ty, trir các quyên và nghia vi thuc thâm 
quyên cüa Dai  hi dOng cô dông. 

2. Quyn và nghia v cüa Hi dng quàn trj do lust pháp, Diu 1 Cong ty và Dai  hi dng 
c dông quy djnh. Cii th, Hi dng quãn trj cO nhfing quyën han  và nhim vi sau: 

a. Quyt djnh chin krçic, k hoach phát trin thing han  và k hoach kinh doanh hAng 
näm cüa Cong ty; 

b. Kin nghj loai c phAn và tng s c phAn duçic quyn chào ban cüa tüng loai; 

c. Quyt djnh ban c phAn chua ban trong pham vi s c phAn duçic quyn chào ban 
cUa t1rng loai; quyêt djnh huy dng them von theo hinh thüc khác; 

d. Quyt djnh giá ban c phAn và trái phiu cüa Cong ty; 

e. Quyt djnh mua 1ui c phAn theo quy djnh tai  khoán 1 và khoán 2 Diu 133 cüa Lutt 
Doanh nghip; 

f. D xutt viêc phát hành trái phiu chuyn di và trái phiu kern chiirng quyn; 

g. Quyt djnh phuang an dAu tu và dir an dAu tu trong thAm quyn và giâi han  theo quy 
djnh cüa pháp lut; 

h. Quy& djnh giái pháp phát trin thj trtxàng, tip thj và cong ngh; 

i. Quyt djnh dAu hr hoc ban s tài san có giá trj duOi 35% tong giá trj tài san duçc 
ghi trong báo cáo tài chmnh gân nhât cña Cong ty, ngoi tth các tnthng hp HQi dOng 
quán trj phân cap thâm quyên theo các quy che, quy djnh ni b cia Cong ty; 

j. Thông qua hp dng rnua, ban, vay, cho vay và hp dng, giao djch khác cO giá trj 
tr 35% tônggiá trj tài san trô len duc ghi trong báo cáo tài chInh gân nht cüa COng 
ty và hçrp dOng, giao djch thuc thârn quyên quyêt djnh cüa Dai  hi dong cô dOng 
theo quy djnh tai  diem d khoán 2 Diêu 138, khoân 1 và khoãn 3 Diêu 167 cüa Lut 
Doanh nghip. Vic thông qua hçp dOng mua, ban, vay, cho vay và hcip dng, giao 

t.  
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djch khác co giá trj duOi 35% tng giá tn tài san duqc ghi trong báo cáo tái chInh 
gân nht cüa Cong ty thuc thâm quyên theo phân cap tai  các quy chê, quy djnh ni 
b cüa Cong ty; 

k Bâu, min nhiêm, bãi nhiêm Chu tich Hôi dông quan tn, Pho Chu tich Hôi dông quan 
trj; bô nhim, rnin nhim, k' kt hçxp dông, châm diirt hçp dông dôi vOi Tong Giám 
dôc, các Phó Tong Giám dôc và K toán tnthng Cong ty; quyêt djnh tiên 1ixong, thu 
lao, ththng và lçi ich khác cUa nhu'ng nguci quãn 1' do; cfr ngui dai  din theo üy 
quyên thirc hin quyn và nghTa vi cüa chü s& hitu tai  cong ty trách nhim hüu han 
mit thânh viên, tham gia Hi dông thãnh viên ho.c Dai  hci dông cô dông a cong ty 
khác, quyêt djnh mi1c thU lao và quyên lçii khác cUa nhUng nglxâi do; 

1. Giárn sat, chidao Tng Giám dc và nguâi quán 1 khác trong diu hành cong vic 
kinh doanh hang ngày cUa Cong ty; 

m. Quy& djnh cor cu t chUc, quy ch quán l' ni b cUa Cong ty, quyt djnh thành ltp 
cong ty con, chi nhánh, van phOng dai  din và vic gOp von, mua cô phân cüa doanh 
nghip khác; 

n. Duyt chucing trInh, ni dung tài lieu phiic vi hçp Dai  hi dông Co dông, triu tp hp 
Dai hi dong cô dong hoc lay ' kin dê Dai  hi dong cô dông thông qua ngh quyêt; 

o. Trinh báo cáo tài chmnh hang nàm dã duçic kMm toán len Dai  hi dng c dOng; 

p. Kin nghj mUc c tUc duçc trá; quyt djnh thai han  và thu tiic trá cô tUc hoc xU 1' 
lô phát sinh trong qua trInh kinh doanh; 

q. Kik nghj vic t chUc 1a,  giái th Cong ty; yeu ctu phá san COng ty; 

r. Quyt djnh ban hành Quy ch hoat dng Hi dng quãn trj, QUy ch ni b v quãn 
trj cong ty saukhi duoc Dai  hi dong cô dông thông qua; quyêt djnh ban hành Quy 
chê ye cOng bô thông tin cUa Cong ty; 

s. Báo cáo Dai hOi dng c dOng vic Hi dng quán trj b nhim Tng Giám dc; 

t. DInh chi các quyt djnh cUa Tang Giám dc, các nguai dai  din theo Uy quyn tham 
gia các cong ty con, cong ty lien doanh lien két trái vâi nghj quyêt, quyêt djnh cUa 
Hôi dông quãn trj, vi.rçxt thâm quyn (ngoai tth tnthng hç'p quy djnh tai  diem c khoán 
4 Diêu 34 cUa Diêu l nay) hoc vi phm pháp lut; 

u. Quyk djnh các vn d thuôc thAm quyn cUa Di hi dng c dông theo quy djnh 
pháp lut và Dieu i nay khi duçic Dai  hi dOng cô dông tnao quyên hçip pháp; 

v. Các quyn vá nghia vi khác theo quy djnh cUa Lu.t Doanh nghip, Lutt ChUng 
khoán, quy djnh khác cUa pháp lut vá Diêu l COng ty. 

3. Hi dng quán trj phâi báo cáo Dai  hi dng c dông kt qua hoat dng cUa Hi dông 
quán trj theo quy djnh tai  Diêu 280 Nghj djnh sO 155/20201ND-CP ngày 31 tháng 12 
näm 2020 cUa ChInh phu quy djnh chi tiêt thi hành mt so diëu cUa Luat  ChUng khoán. 

Diu 28. Thu lao, thir&ng và li Ich khác cüa thành viên Hi dng quán trj 

COng ty Co quyn trã thu lao, tht.râng cho thành viên Hi dng quán trj theo kt qua vá 
hiu qua kinh doanh. 

2. Thãnh viên Hi dng quán trj dtrc huâng thu lao cOng vic va thu&ng. ThU lao cong 
vic dl.r?c tInh theo so ngày cOng can thiêt hoàn thành nhim v1 cUa thành viên Hi dOng 
quán trj và mUc thU lao mi ngày. Hi dOng quán trj dr tInh mUc thu lao cho tUng thãnh 
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vien theo nguyen tc nMt trI. Tng müc thii lao và thuàng cüa Hi dng quAn trj do Dai 
hi dông cô dông quyêt dinh tai cuc h9p thuing niên. 

3. Thu lao cüa tirng thành vien HOi  dng quân tn duçic tinh vào chi phi kinh doanh cüa 
Cong ty theo quy djnh cUa pháp 1u.t ye thuê thu nhp doanh nghip, duqc th hin thành 
mic riêng trong báo cáo tài chinh hAng nAm cüa Cong ty và phái báo cáo Dai  hi dông 
Co clong tai  cuOc hQp thithng niên. 

4. Thành viên Hi dng quãn trj nm giü chüc vti diu hành ho.c thrc hin nhüng cong 
vic khác ngoài phm vi nhim vi thông thu&ng cüa mt thành viên Hi dng quãn trj, 
Co the duqc trâ them thu lao dithi dng mOt  khoãn tiên cong trçn gOi theo tiing lan, krcmg, 
hoa hông, phân trAm lçi nhun hoc duâi hInh thüc khác theo quyêt djnh cña HOi  dông 
quãntrj. 

5. Thành viên Hi dng quãn trj cO quyn duqc thanh toán tt cA các chi phi di 1a,  An, O và 
các khoán chi phi hcp l khác ma h9 dA phãi chi trá khi thrc hin trách nhim thAnh viên 
Hi dông quãn frj cüa mInh, bao gôm Ca CC chi phi phát sinh trong vic tài tham dir các 
cuc hçp Dti hOi  dong c dông, Hi dng quán fri. 

6. Thành viên Hi dng quán trj cO th duc Cong ty mua báo him trách nhim sau khi 
Co sir chap thun cña Dai  hi dông cô dOng. Báo hiêm nay không bao gôm báo hiêm cho 
nh&ng trách nhim ciia thành vien Hi dông quAn tij lien quan den vic vi pham pháp 
lut và Diu l Cong ty. 

Diu 29. Chü tjch, Phó Chü tjch Hi dông quail trj 

Chü tjch, PhO Chñ tjch Hôi dng quán trj do HOi  dng quán tn bu, min nhim, bAi 
nhim trong sO các thành viên HOi  dong quAn frj. 

2. Chü tjch Hi dng quAn trj khOng duçic kiêm Tang Giám dc. 

3. Chü tjch Hi dng quán tn cO quyn và nghTa v,i sau day: 

a. Lp chuing trmnh, k hoch hoat dng cüa Hi dng quân trj; 

b. Chun bj chucmg trmnh, nOi  dung, tài 1iu phiic vii cuc hçp; triu tap,  chü trI Va lam 
chü t9a cuOc h9p HOi  dOng quán trj; 

c. T chüc vic thông qua nghj quyt, quy& djnh cüa Hi dng quãn trj; 

d. Thay mt HOi  dng quãn tn hoc üy quyn cho the thành viên khác trong HOi  dng 
quân trj k tat cá các nghj quyêt, quyêt djnh yà vAn bAn khác cüa Hi dông quãn tij 
sau khi Co sir thông nhât cüa da so thành viên Hi dOng quãn fri  dOi vài các van d 
thuOc thâm quyên quyet djnh cüa HOi  dng quAn tn; 

e. Giám sat qua trInh t chrc thrc hin các nghj quy&, quyt djnh cüa Hi dng quãn trj; 

f. Phân cong cho các thAnh viên Hi dng quAn trj thjc hin nhim vi thuc chüc nAng 
quãn trj cüa COng ty; theo döi, don dOc, ho trç các thành viên Hi dông quAn trj trong 
qua trinh thirc hin nhim viii quán trj cüa Cong ty; 

g. Chü ta cuc hop Dai  hi dng c dông; 

h. Quy&n và nghia vii khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu l Cong ty. 

4. Trueing hqp Chü tjch Hti dng quAn trj, PhO Chu tjch Hi dng quAn trj có dan tr chrc 
hoc bj mien nhim, bAi nhim HOi  dong quAn tnj phAi bâu ngi.rori thay the trong thai han 
mui (10) ngày kë t ngày nhn dan tü chirc hoc bj min nhim, bAi nhim. 
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5. Truong hçip Chii tjch Hi dng quãn trj yAng mt hoc không th thirc hin dixcc nhim 
v cüa mInh thi phãi üy quyên bang van bàn cho Phó Chü tjch Hi dông quàn trj thrc 
hin nhim vi cUa Chü tjch Hi dông quãn trj. Tnx&ng hcip Phó Chi tjch Hi dông quán 
trj yang mt hoc không the th\rc hin duc nhim vi cUa rnInh thI Chü tjch Hi dông 
quãn trj üy quyn cho thành viên Hi dng quãn trj khác th?c hin nhim vi cüa Chü 
tich Hôi dông quan tn Tnrcmg hcp không co ngilcYl duoc uy quyên hoäc Chu tich Hôi 
dOng quãn trj chêt, mat tich, bj tarn giam, dang chap hành hInh pht tü, dang chap hành 
bin pháp xü 1r hành chInh tai  cy sâ cai nghin bat buc, ca sâ giáo diic bat buc, trôn 
khOi ncyi eli trü, bj han  ché hoc mat näng 1irc hành vi dâns, CO khó khän trong nhn 
thüc, lam chü hành vi, bj TOa an cam darn nhim chirc vi, cam hành nghê ho.c lam Cong 
vic nhât dinh thi các thành viên cOn lai bâu mt nguâi trong so các thành viên gil chirc 
ChU tjch Hi dông quãn tn theo nguyen tAc da so thành vien cOn lai  tan thành cho den 
khi Co quyêt djnh mâi cüa Hci dông quãn tn. 

Diu 30. Cuc hQp cüa Hi dng quail trj 

Chü tjch, Phó ChU tjch Hi dng quàn trj duçc btu trong cuc hp dtu tiên cüa I-Ii dng 
quàn trj trong thai han  bay (07) ngày lam vic, kê tir ngày kêt thñc bâu cr Hi dông quàn 
trj dO. CUC h9p nay do thành viên có so phiêu bâu cao nhât hoc t' 1 phiêu bâu cao nhât 
triu tp và chü tn. Tming hçp cO nhiêu hcm m)t (01) thành viên có so phiêu bâu cao 
nhathoac t' 1 phiêu bâu cao nhAt và ngang nhau thI các thành viên bu theo nguyen tàc 
da so dê ch9n mt (01) ngtthi trong so hç triu tp h9p Hi dông quãn trj. 

2. Hi dng quàn trj phái hçp It nhAt mi qu' mt (01) 1&n yà có th hQp bAt thithng. 

3. Chü tjch Hi dng quán tn triu t.p h9p Hi dng quãn trj trong tnràng hp sau day: 

a. Co d nghj cüa Ban kim soát; 

b. Co d nghj cüa Tng Giám dc hoac It nhAt näm (05) ngui quân l' khác; 

c. Co d nghj cüa it nhAt hai (02) thành viên Hi dng quãn trj; 

d. Các tri.r&ng h?p khác (nu cO). 

4. D nghj quy djnh tai khoàn 3 Diu nay phài duc lap thành van bàn, trong dO nêu rO 
rnic dich, van dé can tháo luan và quyét djnh thuc thâm quyên cüa Hi dông quãn trj. 

5. Chü tjch Hi dng quán trj phãi triu tp hçp Hi dng quãn trj trong thai han  bay (07) 
ngày lam vic, kê ti~ ngày nhan duc dë nghj quy djnh tai  khoãn 3 Diêu nay. Tnithng 
hp không triêu tap hop Hôi dông quan tn theo dê nghi thi Chu tich Hôi dông quan tn 
phài chju trách nhim ye nhüng thit hai  xãy ra dôi vâi Cong ty; nglthi dé nghj cO quyên 
thay the Chü tjch Hi dông quãn tnj triu tp h9p HOi  dông quãn trj. 

6. Chü tjch Hi dng quãn tnj hoac  nguai triu tp h9p Hi dng quãn trj phãi g11i thông 
báo mai h9p cham nhât là ba (03) ngày lam vic tnxâc ngày hçp. Thông báo mai h9p 
phãi xác djnh ci the thai gian và dja diem hpp, chung trmnh, các van e thão luan Va 
quyêt djnh. Thông báo mai hçp phãi kern theo tài lieu  sr diing tai  cuc h9p và phiêu 
biêu quyêt cUa thành viên. 

Thông bào mai h9p Hi dng quàn trj CO th gui bAng giAy m&i, din thoai, fax, phuang 
tien din tCr hoac phuang thrc khác do Diu l Cong ty quy djnh và bào dam den duçic da chi 
lien lac  cüa tüng thành viên Hi dông quàn tnj dà du?c däng k' tai  Cong ty. 

7. ChU tjch Hi dng quãn trj hoac ngithi tniu t.p g1ri thông báo rnâi h9p và càc tài lieu kern 
theo den càc thành viên Ban kiêm soãt nhu dôi vói các thành viên Hi dông quàn trl. 
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Thành viên Ban kim soát co quyn dir các cuc h9p Hi dng quán trj; có quyn thào 
1un nhirng không dixçic biêu quyêt. 

8. Cuc hçp cüa Hi dng quãn trj ducc tin hành khi có tr ba phn ftr (3/4) tang s thành 
vién tth len dr hçp. Tnthng hçp cuOc h9p ducic triu tp theo quy djnh tai  khoãn nay 
không dü so thành viên dr hçp theo quy djnh thI duçic triu t.p lan thu hai trong thi han 
bay (07) ngày ké tr ngày dir djnh h9p 1n thu nhât. Trong trithng hçp nay, cuc hpp duqc 
tiên hành nêu có ho'n mt nra (1/2) so thành viên Hi dông quán trj dr h9p. 

9. Thành viên Hi dng quân trj duçc coi là tham dir Va biu quy& tai  cuc hop trong 
tmng hcip sau dày: 

a. Tham dir và biu quyt trrc tip tai  cuc  hop; 

b. Uy quyn cho ngtthi khác dn dir hpp và biu quy& theo quy djnh tai  khon 11 Diu nay; 

c. Tham dii và biu quyt thông qua hi nghj tr1rc tuyn, bô phiu din tr hotc hInh 
thüc din tCr khác; 

d. Gui phiu biu quy& dn cuc hop  thông qua thi.r, fax, thu din ti:r; 

e. Gri phiu biu quyt bng phuang tin khác theo quy djnh trong Diu l Cong ty. 

10. Tnthng hçp giri phiu biu quyt dn cuc hop thông qua thu, phiu biu quyt phâi 
dirng trong phong bi dan kin và phâi &rçic chuyên den Chü tjch Hi dông quãn trj chrn 
nh.t mt (01) gi tnróc khi khai mac.  Phiêu biêu quyêt chi duçic m tnthc sir ching kiên 
cüa tht cá ngithi dr hçp. 

11. Thành viên phãi tham dir d.y dü các cuc hop Hi dông quán trj. Thành viên duçc Uy 
quyên cho ngtri khác tham dir hop và biêu quyêt nêu dugc da so thành viên Hi dOng 
quãn trj chap thun. 

12. Nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quãn trj dugc thông qua nu dugc da s thành viên 
dir hop tan thành; tnrO'ng hop so phiêu ngang nhau thI quyêt djnh cuôi cñng thuc ye 
phia có kiên cüa ChU tjch Hi dông quán trj. 

13 Chu tich Hôi dông quan tn co quyên quyêt dinh viêc lay y kiên thanh viên Hôi dông 
quán tn bang van bàn dê thông qua các van dê thuc thâm quyên cña Hi dông quán tn. 

Diu 31. Ngirôi phi trách quàn trj cong ty 

Hi dng quân trj cüa Cong ty phài b nhirn it nht mit (01) ngthi phii trách quán trj 
cong ty de h trçY cong tác quãn trj cong ty tai  doanh nghip. Ngithi phii trách quãn trj 
cong ty có the kiêrn nhim lam Thu k Cong ty theo quy djnh tai  khoân 5 Diêu 156 cüa 
Lust Doanh nghip. 

2. NguOi ph trách quán tr cOng ty không duçic dng thai lam vic cho t chüc kim toán 
thrcic chap thun dang thrc hin kiem toán các báo cáo tai chinh cUa Cong ty. 

3. NguOi phii trách quàn trj cong ty có quyn và nghia vi sau: 

a. Tii vn Hi dng quán trj trong vic t chuc hçp Dai  hQi dng c dOng theo quy djnh 
và các cong vic lien quan giüa Cong ty và cO dOng; 

b. ChuAn bj các cuc hpHi dng quán trj, Ban kim soát va Dai  hi dông cô dông 
theo yêu câu cüa Hi dOng quán trj hoc Ban kiêm soát; 

c. Tu vAn v thu tiic cüa các cuc hop; 

d. Tham dr các cuc hop; 
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e. Tii vn thu tic 1p các nghj quyt cüa Hi dng quãn trj phü hç'p vi quy djnh cüa 
pháp 1u.t; 

f. Cung cAp các thông tin tài chInh, bàn sao biên ban hop Hi dOng quán trj và các 
thông tin khác cho thành viên Hi dông quãn trj và thành viên Ban kiêm soát; 

g. Giám sat và báo cáo Hi dng quãn trj v boat dng cOng b thông tin cUa Cong ty; 

h. Là du mi lien lac  vOi các ben có quyn 1i lien quan; 

i. Bão mt thông tin theo các quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 Cong ty; 

j. Các quyn và nghia vi khác theo quy djnh cUa pháp 1ut và Diu lê COng ty. 

CHU'NG VIII 

TONG GIAM DOC VA NGUI DIEU HANH KIIAC 

Diu 32. To chfrc bO may quail 1 

H th6ng quàn 1fr  cUa Cong ty phãi dam báo b may quán 1' chju trách nhim truâc Hi 
dông quan tn va chiu su giam sat, chi dao cua Hôi dông quan fri trong cOng viêc kinh doanh 
hang ngày ci:ia Cong ty. Cong ty có mt Tong Giám dOe, các Phó Tong Giám dOe, mt Ké 
toán truâng và các chi.'rc danh quãn l' khác do Hi dOng quãn frj bô nhim. Vic bô nhim, 
mien nhim, bäi nhim các chirc danh nêu trên phãi duc thông qua bang nghj quyêt, quyêt 
djnh cüa Hi dông quán trj. 

Diu 33. Ngtrà'i diu hành Cong ty 

1 Ng.thi diu hành eüa Cong ty bao gm Tng Giám d6c, Phó Tng Giám dc, K toán 
tnxâng và ngithi diêu hành khác theo quy djnh cüa Diêu 1 Cong ty. 

2. Theo d nghj cüa Tng Giárn dc và duqe sir chAp thun cüa Hi dông quãn trj, Cong ty 
duqc tuyên dung nguOi diêu hành khác vth so krcmg và tiêu chuân phü hçTp vi cc câu 
và quy chê quán 1 cña Cong ty do Hi dOng quán trj quy djnh. Ngtthi diêu hành doanh 
nghip phái có trách nhim dê h tr Cong ty dat  dixc các miic tiêu dé ra trong hot 
dng và to chüe. 

3. Tng Giám dc duçic trá luong và thuâng. Tin krang và thixO'ng cUa Tng Giám d6c do 
Hi dông quán trj quyêt djnh. 

4. Tin hro'ng cUa ngithi diu hành duge tInh vào chi phi kinh doanh cüa Cong ty theo quy 
djnh cüa pháp 1ut ye thuê thu nh.p doanh nghip, diic the hin thành rniic riêng trong 
báo cáo tài chjnh h&ng nàm cüa Cong ty và phãi báo cáo Dai  hi dOng CO dOng tai  cuc 
hop thiiông nién. 

Diu 34. Bô nhim, min nhim, nhim viii và quyn h3n cüa Tng Giám dôc 

1. Hi dng quán trj b nhim mt (01) thành viên Hi dng quãn frj hoc thuê ngithi khác 
lam Tong Giám dOc. 

2. Tang Giám dc cO nhim vii di&u hãnh cong vic kinh doanh h.ng ngày cOa COng ty; 
chju sir chi dao  và giám sat cüa Hi dOng quãn trj; chju trách nhim truórc Hi dOng quàn 
frj va truâc pháp lust  ye vic thirc hin quyen, nghia vi duçc giao. 
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3. Nhim k9 cüa Tong Giám dc khOng qua nàm (05) näm và có th dugc b nhim lai  vói 
sO nhim k9 không han  chê. Tong Giám dôc phãi dáp i:rng các tiêu chuân, diêu kin theo 
quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu 1 Cong ty. 

4. Tng Giám dc cO các quyn va nghTa vii sau: 

a. To chrc thirc hin các nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quãn trj; 

b. Chü dng t chüc diu hânh hoat dng kinh doanh hAng ngay cüa Côngty theo mic 
tiêu, kê hoach phü hçip vi Diêu l COng ty, các nghj quyêt cüa Dai  hi dOng cô dông, 
nghj quyêt và quyêt djnh cüa Hi dng quãn trj, các quy chê và quy djnh ni b cüa 
Cong ty. Khi vng mit, Tong Giám dôc Uy quyên cho Phó Tong Giám dOc hoc can 
b quãn 19 khác dê diêu hành Cong vic hAng ngày cüa Cong ty và chju trách nhim 
ye các cOng vic thrc üy quyên do; 

c. Dugc quyn quy& djnh các bin pháp cn thit vuçYt thtm quyn cüa mInh trong 
tmng hçp khân cap (thiên tai, hOa hoan, sir co, djch benh,  djch h9a); 

d. T chrc thirc hin k hoch kinh doanh và phuang an dAu tu cüa Cong ty; 

e. Kin nghj phucing an co d.0 t chüc, quy ch quán 19 ni b cüa Cong ty; 

f. B nhim, min nhim, bãi nhim, k9 hp dng lao dng, chm dt hgp dng lao 
dng dôi vó'i cac chirc danh quãn 19 cOn lai  trong Cong ty, tth các chic danh thuc 
thâm quyn cüa Hi dong quãn trj; 

g. Quy& djnh tin krong Va 1çi Ich khac di vOi ngithi lao dng trong COng ty, k cã 
ngui quàn 19 thuc thâm quyên bO nhirn cüa TOng Giám dOc; 

h. Tuyn ditng lao dng; 

i. Kin nghj phucmg an trã c tüc hoc xü 19 1 trong kinh doanh; 

j. Chju sir kim tra, giám sat cüa Hi dng quán trj, Ban kim soát, CáC Co quan quãn 
19 nha nixOc cO thâm quyên dOi vOi vic thirc hin các chi.irc nãng, nhim vi theo quy 
djnh cüa pháp 1ut; 

k. TrInh Hi dng quãn trl xem xét, quyt djnh các ni dung thuc thm quyn quyt 
djnh cOa Hi dông quán trj; 

1. D xut nhng bin pháp nâng cao hoat dng và quãn 19 cüa Cong ty; 

m. T chic xay dung chin hrc phát trin Cong ty; quy hoach phát trin các d? an 
thuc linh vrc nganh nghe kinh doanh cüa COng ty; xây drng kê hoach trung han, 
ké hoach hang näm cUa Cong ty; xay drng các phuong an huy dng và sü diing vOn; 
chuân bj các dir an dâu tu vã phân bô nguôn lrc; xây dmg kê hoch phát triên nguOn 
nhân 1rc; 

n. Quyt djnh các hcp dng vay, chovay, thuê, cho thuê, h trçY vn và hçip dng kinh 
tê khác theo phân cap hoc üy quyên cUa Hi dOng quãn trj, tth trtthng hçip phap lu.t 
cO quy djnh khác; 

o. CO trách nhirn tao  diu kin cho cac thành viên cüa co quan diu hành Cong ty thirc 
hin các nhim v duçic giao, thirc hin dung các quyet djnh cüa Hi dOng quân trj 
và chiên kr?c, nhim vii cüa Cong ty; 

p. Thirc hin viêc theo dOi, kim tra, giam sat di vOj hoat dng cüa các don vj thành 
yjén, truc thuc theo sr phân cong hoc duqc üy quyên cüa Hi dOng quán tn; 
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q. Quyn và nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp lut, Diu 1 Cong ty, nghj quyêt, 
quyêt djnh cüa Hi dông quán trj và các quy ché, quy djnh nOi  b cüa Cong ty. 

5. Hi dng quãn trj có th rnin nhim Tng Giám dc khi da s thành viên HOi  dng 
quán trj có quyên biêu quyêt dir hop tan thành và bô nhim mt Tong Guam dôc rnâi 
thay the. 

CHUiNG IX 

BAN KIEM SOAT 

Diu 35. (J'ng cfr, d cfr thành viên Ban kim soát 

1 Vic irng cü, d cir thành viên Ban kim soát duçxc thirc hin tuQng ttr quy djnh tai  khoán 
1, khoàn 2 Diêu 25 cUa Diêu 1 nay. 

2. Trumg hcp s krçing các iirng viên Ban kim soát thông quad Cu và frng cir v.n không 
dü so hing can thiêt, Ban kiêm soát ducmg nhim có the dê ci:r them irng viên hoc to 
chüc dê cü theo quy djnh tai  Diêu 1 Cong ty, Quy chê ni b ye quãn trj cong ty và Quy 
ché hoat dng cüa Ban kiêm soát. Vic Ban kiêm soát di.rnng nhim gii thiu them ung 
viên phãi duçc cong bô rO rang tri.thc khi Dai  hi dông cO dông biêu quyêt bãu thành 
viên Ban kiêm soát theo quy djnh pháp 1u.t. 

Diu 36. Thành phân Ban kim soát 

1. S6 krcing thành viên Ban kim soát cüa Cong ty là ba (03) nguii. Nhim k' cüa thành 
viên Ban kiêrn soát không qua nàm (05) nàm và có the du?c bâu 1a  vOi so nhirn k' 
không han  chê. 

2. Thành viên Ban kim soát phái dáp ung các tiêu chutn và diu kin theo quy djnh tai 
Diêu 169 cüa Lut Doanh nghip Va không thuc các trixO'ng hp sau dày: 

a. Lam vic trong b phn k toán, tài chInh cUa Cong ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên cüa cong ty kim toán dc 1p thirc hin kim toán các 
báo cáo tài chinh cUa Cong ty trong ba (03) näm lien trtxàc do. 

3. Thành viên Ban kim soát bj min nhirn trong các trtthng hçp sau dày: 

a. Không con dü tiêu chdtn Va diu kin lam thành viên Ban kim soát theo quy djnh 
t?i khoân 2 Diêu nay; 

b. Co do'n tr chirc và duc chip thutn; 

c. Các tnr?ing hcip khác theo quy djnh cüa pháp lut, Diu 1 nay. 

4. Thành viên Ban kim soát bj bäi nhim trong các trithng hqp sau: 

a. Không hoàn thành nhim vi, cong vic duqc phân công; 

b. Không thrc hin quyn va nghTa vi cüa mInh trong sáu (06) tháng lien tVc,  trr trtxàng 
hçp bat khá kháng; 

c. Vi pham nhiu 1n, vi phm nghiêm tr9ng nghia vi cüa thành viên Ban kim soát 
theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diêu i Cong ty; 

d. Trtthng hçp khác theo nghj quyt Dai  hi dng c dong. 
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Diu 37. Tru'&ng Ban kim soát 

1. Truâng Ban kim soát do Ban kim soát bAu trong s các thành viên Ban kiém soát; vic 
bâu, mien nhim, bâi nhim theo nguyen tác da so. Ban kiêm soát phãi có han mt nra 
sO thành viên thiiàng trü Vit Nam. Tmng Ban kiêm soát phái có bang tot nghip d?i 
h9c trâ len thuc mt trong các chuyên ngành kinh te, tâi chinh, kê toán, kiêm toán, lut, 
quãn trj kinh doanh hoc chuyên ngành có lien quan den hot dng kinh doanh cüa Cong 
ty. 

2. Quyn và nghia vii cüa Trithng Ban kim soát: 

a. Triu tp cuic h9p Ban kim soát; 

b. Yêu c.0 Hi dng quãn trj, Tang Giám d6c và ngi.thi diu hành khác cung cap cac 
thông tin lien quan dê báo cáo Ban kiêm soát; 

c. Lp và k' báo cáo cüa Ban kim soát sau khi cia tham khão ' kin cüa Hi dng quãn 
trj dê trInh Dai hi dOng cô dOng. 

Diu 38. Quyn và nghia viii cfla Ban kim soát 

Ban kirn soát có các quyn và nghia vi theo quy djnh t?i  Diu 170 cüa Lut Doanh 
nghip và các quyên, nghia vi sau: 

1. D xut, kin nghj Dai  hi dng c dông phe duyt danh sách t chirc kim toán duçic 
ch.p thun thirc hin kiêm toán Báo cáo tài chmnh cüa Cong ty; quyêt djnh to chüc kiêm 
toán duxcic chap thun thirc hin kiêm tra hoat dng cüa Cong ty, bäi min kiêm toán vién 
duxcic chap thun khi xét thây can thiêt. 

2. Chju trách nhim tn.râc c dOng v hoat dng giám sat cüa mInh; 

3. Giám sat tInh hInh tài chInh Cong ty, vic tuân thu pháp lut trong hoat dng cña thành 
viên Hi dOng quán trj, Tong Giám dOc, ngui quán 1' khác. 

4. Dam bão phi h?p  hoat dng vOi Hi dng quán trj, Tang Giám dc và c dông. 

5. Tmng hp phát hin hành vi vi phm pháp lust hoc vi pham Diu 1 Cong ty cüa thành 
vien Hi dong quãn trj, Tong Giám dôc và ngithi diu hành khác cüa Cong ty, Ban kiêm 
soat phái thông báo bang van ban vâi Hi dOng quán trj trong vông hon muai tam (48) 
gi, yêu cau nguài cO hành vi vi phm châm dirt vi phm vâ có giái pháp khäc phiic hu 
qua. 

6. Xây dimg Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát và trinli Di hi dng c dOng thông qua. 

7. Báo cáo t?i Dai hi dng Co dOng theo quy djnh tai  Diéu 290 Nghj djnh sO 155/2020/ND-
CP ngày 31 tháng 12 nám 2020 cña ChInh phU quy djnh chi tiet thi hành mt so dieu cüa 
Lut Chirng khoán. 

8. CO quyn tip c.nh sa, tái Iiu cüa COng ty km gi tai  tni s chInh, chi nhánh và dja 
diem khác; có quyen den dja diem lam vic cüa ngui quãn 1' và nhân vien cüa Cong ty 
trong gi lam vic. 

9. Co quyn yeu cu Hi dng quán trj, thành viên Hi dng quán trj, Tng Giám dc và 
ngithi quán 1' khác cung cap day dü, chinh xác, kjp thai thông tin, tài lieu v cong tác 
quán 1', dieu hành và hot dng kinh doanh cüa COng ty. 

10. Các quyn và nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 nay. 
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Diu 39. Cuc hQp cüa Ban kiêm soát 

1. Ban kim soát phAi h9p It nh.t hai (02) ln trong mt nAm, s Iiscng thAnh viên tham dir 
h9p it nhât là hai phân ha (2/3) so thành viên Ban kiêm soát. Biên bàn h9p Ban kiêm 
soát duçc 1p chi tiêt va rô rang. Ngithi ghi biên bàn và các thành viên Ban kiêm soát 
tham dr h9p phAi kr ten vào biên bàn cuc hgp. Các biên bàn h9p cüa Ban kiêm soát 
phAi duçc liru giü nhAm xác djnh trách nhim cüa trng thành viên Ban kiêm soAt. 

2. Ban kim soát có quyn yêu cu thành viên Hi dng quAn trj, Tng Giám dc và dti 
din to chirc kiêm toán duçc chap thu.n tham dir và trA ku các van dê can duçuc lam rO. 

Diu 40. Tin hro'ng, thu lao, thithng và Içri Ich khác cüa thành viên Ban kim soát 

1. Thành viên Ban kim soát duac trã tin lucung, thu lao, thithng và l?i  ich khác theo quyt 
djnh cüa Di hi dông cô dông. Dai hOi dông cô dông quyêt djnh tong mirc tiên luang, 
thu lao, thi.rông, ion Ich khác và ngân sách hoat dng hang nAm cüa Ban hem soát. 

2. Thành viên Ban kim soát duçuc thanh toán chi phi An, a, di laj chi phi sir dimg djch vil 
tir van dc 1p vói mirc hcup li'. Tng mirc thu lao và chi phi nay không vi.rçut qua tOng 
ngân sách hoat dng hang nAm cüa Ban kiêrn soát dA dirge Dai  hi dông cô dông chap 
thun, tth tnr&ng hgp Dti hi dong cô dông CO quyêt djnh khác. 

3. Tin hrcmg vA chi phi hot dng cüa Ban kim soát dirge tinh vào chi phi kinh doanh 
cüa Cong ty theo quy djnh cüa pháp lut ye thuê thu nhtp doanh nghip, quy djnh khác 
cUa pháp lut Co lien quan và phAi dirge 1p thành miic riêng trong báo cáo tài chinh hang 
nAm cüa Cong ty. 

CHUNG X 

TRACH NHIM CUA THANH VIEN HQI BONG QUAN TR!, 
THANH VIEN BAN iuEM SOAT, TONG GIAM DOC 

vA NGUI DIEU HANH KIIAC 

Diu 41. Trách nhim cn trçng 

Thành viên Hi dng quAn trj, thAnh viên Ban kim soát, Tng Giám dc và nguai diêu 
hành khác có trách nhiêm thuc hin the nhim vii cüa minh mt cách trung thirc, can trQng vi 
lçri ich cüa Cong ty. 

Diêu 42. Trách nhim trung thiyc và tránh các xung dt v quyn Içri 

1. Thành viên Hi dng quAn trj, thành viên Ban kim soát, Tng Giám dc và ngithi quân 
1' khác phAi cong khai các lçui ich cO lien quan theo quy djnh cUa Lu.t Doanh nghip và 
các vAn bàn pháp iuQLt lien quan. 

2. ThAnh viên Hi dng quAn tn, thAnh viën Ban kiëm soát, Tang Giám dâc, nguO'i quAn l' 
khác và nhüng ngthi có lien quan cüa cac thành viên nay chi dirge sü diing nhing thông 
tin có dirge nha chüc vii cüa mInh dê phiic vi.i igi ich Cong ty. 

3. Thành viên HOi  dng quãn trj, thành viên Ban kim soát, Tong Giárn dc và ngi.iOi quàn 
l' khác có nghTa vi thông báo bang vAn bàn cho Hi dông quAn trj, Ban kiêm soát ye các 
giao djch giüa Cong ty, cOng ty con, cong ty khác do Cong ty nAm quyên kiêm soát trên 
50% trâ len von diêu l vói chinh dôi tirgng do hoc vai nhUng ngithi có lien quan cüa 
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di ti.rçing do theo quy djnh cüa pháp 1ut. Di vâi các giao djch nêu trên doDi hi dng 
cô dOng hoc Hi dông quãn trj chap thun, Cong ty phãi thrc hin cong bô thông tin ye 
các nghj quyêt nay theo quy djnh cüa pháp Iut chüng khoan ye cOng bô thông tin. 

4. Thành viên Hi d6ng quail trj khOng dixçc biu quy& di vOi giao djch mang 1i lcii ich 
cho thành vien do hoc ngithi có lien quan cüa thành viên dO theo quy djnh cüa Lust 
Doanh nghip và Eiêu l nay. 

5. Thành viên Hi dng quán trj, thành viên Ban kim soát, Tang Giám dc, nguài quán 
l khác và nhitng ngithi cO lien quan cüa các dôi tizçmg nay khOng duc s1r dung hoc 
tit l cho ngithi khác các thông tin ni b dê thirc hin các giao djch có lien quan. 

6. Giao djch giuia Cong ty vii rnt hoc nhiu thành viên Hi dng quán trj, thành viên 
Ban kiêin soát, Tong Giám dOc, ngi.thi diêu hành khác và các cá nhân, to chirc có lien 
quan den các dôi ti.xçrng nay không bj vo hiu trong các tri.thng hcrp sau day: 

a. Di vri giao djch co giá trj nhO hcm hoc bang hai much ph.n tram (20%) tng giá 
trj tài san duçic ghi trong báo cáo tài chInh gan nhât, nhung ni dung quan trong cüa 
hcp dông hoc giao djch cüng nhu các môi quan h và lcii Ich cüa thành viên Hi 
dông quán trj, thành viên Ban kiêm soát, Tong Giám doe, ngithi diêu hành khác dà 
duqc báo cáo ti Hi dOng quán trj và dixçc Hi dông quán trj thông qua bang da sO 
phiêu tan thành cüa nhüng thành viên Hi dOng không cO lçii ich lien quan; 

b. Di vài giao djch có giá trj kn hm hai muoi phn tram (20%) hoc giao djch dn dn 
giá trj giao djch phát sinh trong vOng 12 tháng kê tr ngày thirc hin giao djch dâu tiên 
có giá frj tir hai mimi phân tram (20%) tth len tong giá trj tài san duçic ghi trong báo cáo 
tài chInh gn nhât, nhfi'ng ni dung quan tr9ng cüa giao djch nay cüng nlnr môi quan h 
và 1i ich cUa thành viên Hi dOng quán trj, thành viên Ban kiêm soát, Tong Giárn dôc, 
ngi.ri diêu hành khác dã duçic cong bO cho các cô dOng và dtxqc Dai  hi dOng cô dông 
thông qua bang phiêu biêu quyêt cüa các cO dông khOng có igi ich lien quail. 

Diu 43. Trách nhim v thit hi và bM thu'?rng 

Thành viên Hi dng quail trj, thành yiên Ban kim soát, Tang Giám dc và ngithi diu 
hành khác yj phm nghia vui, trách nhim trung thirc và can tr9ng, không hoàn thành 
nghia vui cüa minh phái chju trách nhim y  nhung thit hai  do hành vi yi phm cüa mInh 
gay ra. 

2. Cong ty bi thu6ng cho nhüng ng'irâi dã, dang hoc cO th tth thành mt ben lien quan trong 
các vi khiêu nai,  kin, khâi to (bao gôm các vi vic dan sir, hành chInh và không phái là 
các vi kin do Cong ty là ngithi khâi kin) neu ngithi dO dã hoc dang là thành yiên Hôi 
dong quán trj, thành viên Ban kiêm soát vien, Tong Giám dôc, ngLthi dieu hành khác, nhân 
viên hoc dai  din duçic COng ty ñy quyen dã hoc dang thirc hin nhim vii theo üy quyên 
cüa COng ty, hành dng trung thrc, can trpng vi l?i  ich cüa COng ty trên co s6 tuân thu 1ut 
pháp và khOng cO bang chung xác nhn rang nguii dO dã vi phm trách nhim cüa mInh. 

3. Chi phi bOi thuàng bao gm các chi phi phán quyt, các khoán tiên pht, các khoan phãi 
thanh toán phát sinh trong thirc të (k cã phi thuê lu.t six) khi giãi quy& nhung vi vic 
nay trong khuon khO lut pháp cho phép. Cong ty có the mua báo hiem cho nhUng ngu?i 
nay dê tránh nhüng trách nhim bOi thixông neu trên. 
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CHIONG XI 

QUYEN TRA CIJ'U SO SACH VA HO SO CONG TV 

Diu 44. Quyn tra cfru s sách và h so' 

C dông ph thông có quyn tra ciru s sách và h so, cii th nhix sau: 

a. Co dông ph thông có quyn xem xét, tra cüu và trIch hic thông tin v ten và dja chi 
lien lac trong danh sãch cô dông có quyên biêu quyêt; yêu câu sira dôi thông tin 
không chmnh xác cUa minh; xem xét, tra ciru, trIch liic hoc sao chiip Diêu 1 Cong 
ty, biên bàn h9p fi hi dông cô dông và ngh quyêt Di hi dông cô dông; 

b. C dông hoc nhóm c dông sâ hiru tr 05% tng s cphn ph thông trâ len có 
quyên xem xét, tra ci:ru, trIch hic so biên bàn và nghj quyêt, quyêt djnh cüa Hi dông 
quán tn, báo cáo tài chInh giira nàm và hang nãrn, báo cáo cüa Ban kiêm soát, hcTp 
dông, giao djch phãi thông qua Hi dong quãn frj và tài 1iu khác, trr tài 1iu lien 
quan den bI mitt throng mai,  bI mt kinh doanh cUa Cong ty. 

2. Tru&ng hcip dti din ducic üy quyn cüa c dông và nhóm c dông yêu cu tra ciru s 
sách và ho so thI phâi kern theo giây iiy quyên cüa cô dông và nhóm cô dOng ma nguoi 
do di din hoc bàn sao cong chrng cüa giây üy quyên nay. 

3. Thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban km soát viên, Tong Giám dôc và nguài 
diêu hành khác có quyên tra cthi so dãng k' cô dong cüa Cong ty, danh sách cô dông, 
sO sách và ho so khác cüa Cong ty vi nhtthg mvc  dIch lien quan tOi chic vi cüa minh 
vii diêu kin các thông tin nay phãi di.rcic bão m.t. 

4. Cong ty phài kru giü Diu 1 nay và nhtng bàn si:ra di b sung Diu l, Giy chirng 
nhn dàng k' doanh nghip, các quy chê, các tài lieu chirng minh quyên sâ hüu tài san, 
nghj quyêt Dai  hi dng cô dông và Hi dông quãn trj, biên bàn h9p Dai  hi dông Co 
dong và HOi  dông quân trj, các báo cáo cüa Hi dông quãn trj, các báo cáo cüa Ban kiêrn 
soát, báo cáo tài chmnh näm, so sách kê toán và các tài 1iu khác theo quy djnh cüa pháp 
1ut ti tri si chInh hoc mt noi khác vOi diêu kin là các cô dông và Co quan dàng k' 
kinh doanh duçic thông báo ye dja diem luu trü các tài lieu nay. 

5. Diu l Cong ty phãi duçic cong b trén trang thông tin din tü ciia Cong ty. 

CHUONG XII 
CONG NHAN VIEN vA CONG DOAN 

Diêu 45. Cong nhân viên và cong doàn 

1. Tng Giám dc phài 1p k hotch d Hi dng quàn trj thông qua các v.n d lien quan 
den vic tuyên diing, cho ngtthi lao dng nghi vic, tiên hxcrng, báo hiêrn xã hi, phiic 
lçii, khen thuâng và k luQtt dôi vói ngithi lao dng và ngithi diêu hành Cong ty. 

2. Tng Giám dc phài l.p k hoch d HOi  dng quán tn thông qua các v.n d lien quan 
den quan h cüa Cong tyvài các tO chic cong doàn theo các chuân m1rc, thông l và 
chinh sách quàn l' tot nhât, nhUng thông l và chInh sách quy djnh ti Dieu l nay, các 
quy chê cüa Cong ty và quy djnh pháp 1utt hin hành. 
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CHUONG XIII 

PHAN PHOI L5I NHUiN 

Diêu 46. Phân phôi Içri nhun 

1. Di hi dng c dông quy&t dnh mirc chi trã c tirc và hInh th'trc chi trá c tirc hAng 11am 
tr lçii nhun duçic giü li cüa Cong ty. 

2. Cong ty khong thanh toán lãi cho khoãn tin trá c t(rc hay khoãn tin chi trã lien quan 
ti mt 1oi cô phiêu. 

3. Hi dng quãn trj có th kin nghj Dai hi dng c dông thông qua vic thanh toán toàn 
b hoc mt phân cô tic bang cô phiêu và Hi dông quãn trj là ca quan thirc thi quyêt 
dinh nay. 

4. Trtthng hgp c tirc hay nhQng khoân tin khác lien quan ti mt loai c phiu du?c chi 
trà bang tiên mit, Cong ty phài chi trà bang tiên dông Vit Nam. Vic chi trá CO the thirc 
hin tri1c tiep hoc thông qua các ngân hang trên Ca sâ các thông tin chi tiêt v ngân 
hang do cô dông cung cap. Tnthng hp Cong ty dA chuyên khoãn theo ding các thông 
tin chi tiêt ye ngân hang do cô dông cung cap ma cô dông do không nh.n thrc tiên, 
Cong ty không phãi chju trách nhim ye khoãn tiên Cong ty dã chuyên cho cô dông nay. 
Vic thanh toán cô tCrc dôi vi các cô phiêu niêm yêt/däng k' giao djch tti So giao djch 
chirng khoán có the dirçic tiên hành thông qua cong ty chüng khoán hoac Tong COng ty 
lixu k và bü trO chüng khoán Vit Nam. 

5. Can cir Lut Doanh nghip, Lust  Chüng khoán, Hi dng quán trj thông qua nghj quyt, 
quyêt djnh xác dnh mt ngày cii the dê chôt danh sách Co dOng. Can cir theo ngày do, 
nhng nguOi dãng k' vOi ti.r each cô dOng hoc nguoi sO hthi các chirng khoán khác 
duçic quyên nhn cô tue bang tiên mt hoc cô phiêu, nhn thông báo ho.c tài lieu khác. 

6. Các vn d khãc lien quan dn phân phi igi nhun dirge thirc hin theo quy djnh ci.ia 
pháp lut. 

CH!XONG XIV 

TA! IJIOAN NGAN HANG, NAM TA! CHfNH VA CHE DQ KE TOAN 

Diêu 47. Tài khoãn ngân hang 

1. Cong ty mO tài khoàn tai  các ngân hang Vit Nam hoe tai  các ngân hang nuOc ngoài 
dugc phép hot dng t?i  Vit Nam. 

2. Theo sr chip thu.n tnrOc cüa ca quan có thAm quyn, trong tnrOng hgp cAn thit, Cong 
ty CO the mO tài khoãn ngân hang 0 nuOc ngoài theo các quy djnh cUa pháp 1u.t. 

3. Cong ty tin hành tt cã các khoãn thanh toán và giao djch k toán thông qua các tài 
khoán tiên Vit Nam hoc ngoii t ti các ngân hang ma Cong ty mO tài khoân. 

Diu 48. Nàm tài chInh 

Näm tài chInh cüa Cong ty bAt dAu tO ngày dAu tien cüa tháng mt (01) hang näm và kt thCic 
vào ngày thO ba muai môt (31) cña tháng muOi hai (12) cñng nam. Nàm tài chInh dâu tiên bat dâu 

'V   
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tcr ngày cAp GiAy chimg nhn dang k' doanh nghip và k& thüc vào ngày thir ba mi.rai môt (31) 
cüa tháng mi.thi hai (12) cüng nàm dugc cap Giây chüng nhan dàng k' doanh nghip do. 

Diu 49. Ch do k toán 

1. Ch d k toán Cong ty sü diing là ch d k toán doanh nghip hoc ch d k toán dc 
thU duçic Ca quan có thâm quyên ban hành, chap thun. 

2. Cong ty Ip s sách k toán bang ting Vit và luu git h sa k toán theo quy djnh pháp 
lust ye kê toán và pháp 1u.t lien quan. Nhting ho sa nay phãi chInh xác, c.p nh.t, có h 
thông và phài dU dê chüng minh và giái trInh các giao djch cUa Cong ty. 

3. Cong ty sü dung dan v tin t trong k toán là dng Vit Nam. Trixô'ng hvp  Cong ty có 
cac nghiep vu kinh tê phat smh chu yeu bang môt loai ngoai té thi duac ti.x chon ngoai tê 
do lam dcm vj tiên t trong kê toán, chju trách nhim ye hra ch9n do truâc pháp lut và 
thông báo cho ca quan quãn 1 thud trirc tiêp. 

CHU1NG XV 

BAO CÁO TA! CH!NH , BAO CÁO THU'NG NIEN vA 
TRACH NHIM CONG BO THONG TIN 

Diêu 50. Báo cáo tài chInh nàm, ban niên và qu 

1. Cong ty phãi 1p báo cáo tài chInh nàrn và báo cáo tài chInh näm phái duçc kim toán 
theo quy djnh cUa pháp lutt. Cong ty cong ho báo cáo tài chInh nàm dà ducc kiêm toán 
theo quy djnh cUa pháp lut ye cong bô thông tin trên thj tmô'ng chirng khoán và np 
cho ca quan nhà nithc có thâm quyên. 

2. Báo cáo tài chInh näm phãi bao gm dy dU các báo cáo, ph liic, thuyt minh theo quy 
djnh pháp 1ut ye kê toán doanh nghip. Báo cáo tài chInh nãm phái phán ánh mt cách 
trung thirc và khách quan tmnh hInh hoat dng kinh doanh cUa Cong ty. 

3. Cong ty phãi 1p và cong b các báo cáo tài chInh ban niên dà soát xét va báo cáo tài 
chInh qu theo các quy djnh pháp 1ut ye cong bO thông tin trên thj tru6ng chirng khoán 
và np cho ca quan nhà rnxOc cO thâm quyên. 

Diu 51. Báo cáo thffô'ng niên 

Cong ty phãi 1p và cOng bô Báo cáo thuàng niên theo các quy djnh cUa pháp luit v 
chüng khoán và thj tru&ng chirng khoán. 

CHU'cNG XVI 

IUEM TOÁN CONG TY 

Diu 52. Kim toán 

Dti hi dng c dong chi djnh mt cOng ty kim toãn dc ltp hoc thông qua danh sách 
các cOng ty kiêm toán dc l.p và Uy quyên cho Hi dOng quán trj quyêt djnh hra ch9n mt 
trong sO các dan vi nay tiên hành kiêm toán báo cáo tài chInh cUa Cong ty cho näm tài 
chInh tiêp theo dra trên nhU'ng diu khoán và diêu kin thóa thun vài Hi dOng quán trj. 
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2. Báo cáo kim toán duçc dmnh kern báo cáo tài chInh näm cüa Cong ty. 

3. Kim toán viên dc l.p thirc hin vic kim toán báo cáo tài chInh cña Cong ty duçxc 
tharn dir các cuc hop Dai  hi dong cô dông và thrgc quyen nhn các thông báo và các 
thông tin khác lien quan den cuc hp Dai  hi dOng cô dOng và thrçc phát biêu kiên 
tai dai hi ye các vn dê có lien quan dn vic kiêm toán báo cáo tài chinh cüa Cong ty. 

CHUNG XVII 

DAUCUACONGTY 

Diêu 53. Dâu cfla Cong ty 

1 Du bao gim du diiçc lam tai Co th khc d.0 hoc d.0 duâi hinh thirc chü k' s theo 
quy djnh cüa pháp 1ut ye giao djch din ti:r. 

2. Hi dng quán trj quy& djnh loai du, s hxcmg, hinh thtrc và ni dung du cüa Cong ty, 
chi nhánh, van phông dai  din cüa COng ty (neu co). 

3. Hi dng quãn trj, lông Giám c1c aCt diing và quán 1' dAu theo quydjnh cüa pháp lut hin 
hành và các quy chê, quy djnh cüa COng ty ye quãn 1' và si~ dung dâu. 

CHU'cNG XVIII 

GIAI THE CONG TY 

Diêu 54. Giãi th Cong ty 

1. Cong ty có th bi giái th trong nhüng trixO'ng hctp sau: 

a. Theo nghj quyt, quyt djnh cüa Dai  hi dng c dông; 

b. Bj thu hi GiAy chüng nh.n däng k' doanh nghip, trCr tri.rCtng hcrp Lu.t Quán 1' thud 
có quy djnh khác; 

c. Các trithng hp khác theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

2. Vic giãi th Cong ty truâc thCti hn do Dai  hi dng c dông quy& djnh, Hi dng quán 
tn thuc hin. Quyêt djnh giái the nay phái disc thông báo hoc phãi di.rc chap thun 
bCti co quan cO thâm quyên (nêu bat buc) theo quy djnh. 

Diu 55. Thanh 1 

1. Ti thiu sáu (06) tháng tnrâc khi k& thüc thCti hn ho?t dng cüa Cong ty hoc sau khi 
Co quyêt djnh giái the Cong ty, Hi dông quán trj phái thành 1p  Ban thanh 1' gôrn ba (03) 
thành viên, trong do hai (02) thành viên do Dai  hi dOng cô dông chi dnh vã rnt (01) 
thânh viên do Hi dOng quan trj chi djnh tCr mt cong ty kiêm toán dc 1p. Ban thanh 1 
chuân bj các quy chê hoat dng cüa rnInh. Các thành vien cüa Ban thanh 1' có the dixc 
1ira chn trong sO nhân vien Cong ty hoc chuyen gia dc lap.  Tat cá các chi phi lien quan 
den thanh 1fr  duçvc Cong ty uu tien thanh toán tmác các khoán nç khác cüa Cong ty. 
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2. Ban thanh 1 có trách nhim báo cáo cho CG quan däng k' kinh doanh ye ngày thành ltp 

va ngay bat dâu hot dng. Kê t'r thi dim do, Ban thanh 1 thay mt Cong ty trong tat 
cã các cong vic lien quan dn thanh 1 Cong ty tnthc Tôa an và các c quan hành chInh. 

3. Tin thu ducc tCr vic thanh 1' duc thanh toán theo thu ttr sau: 

a. Các chi phi thanh 1'; 

b. Các khoãn nc 1uong, trq c.p thôi vic, bão him xä hOi  và các quyn lçii khac cüa 
ngithi lao dng theo thóa uóc lao dng tp the vâ hçxp dông lao dng d k' kêt; 

c. Ngthu; 

d. Các khoãn nç khác cUa Cong ty; 

e. Ph.n cOn iai  sau khi dä thanh toán tt câ các khoán n tü miic (a) dn (d) trên day 
duçc chia cho các cô dông. Các cô phân u'u dài duc u'u tiên thanh toán truóc. 

CHTJJNG XIX 

GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BO 

Diu 56. Giãi quy& tranh chap ni b 

1. Trwmg hçip phát sinh tranh chip, khiu nti lien quan tâi hoat dng cüa Cong ty, quyên 
va nghia vi ci:ia các cô dông theo quy djnh ti Lut Doanh nghip, Diêu l Cong ty, các 
quy djnh pháp lust  khác hoc thóa thun gia: 

a. C dông vi Cong ty; 

b. C dông vói Hi dng quán trj, Ban kim soát, Tng Giám d6c hay ngii0i diu hành khác. 

Các ben lien quan c gang giãi quyt tranh chp do thông qua thumg luqng và hôa giãi.: 
Tth trueing hçTp tranh chap lien quan tOi Hi dông quãn trj hoc Chü tjch Hi dông quán trj, 
Chü tjch Hi dông quãn trj chU trI vic giãi quyêt tranh chap và yêu câu t11ng ben trinh bay 
các thông tin lien quan den tranh chap trong vOng muOi (10) ngày lam vic kê tir ngày tranh 
chap phát sinh. Trtthng hçp tranh chap lien quan tOi Hi dông quãn trj hay ChU tjch HOi  dOng 
quán trj, bat cu ben nào cüng có the yêu câu Tru&ng Ban kiêm soát chi djnh mt chuyên gia 
dc 1p lam trung gian hôa giãi cho qua trInh giái quyêt tranh chap. 

2. Trueing hcip không dt duc quyt djnh hOa giãi trong vOng sáu (06) tun tr khi bt d.0 
qua trInh hOa giái hoc nêu quyet djnh cüa trung gian hôa giái không duqc các ben chap 
nh.n, mt ben có the dira tranh chip do ra Tr9ng tài hoc TOa an. 

3. Các ben tr chju chi phi có lien quan ti thU tiic thuoiig krcing và hôa giãi. Vic thanh 
toán các chi phi cUa TOa an duçic thirc hin theo phán quyêt cUa Tôa an. 

CH!1(NG XX 

BO SUNG VA S1A DO! DIEU L 

Biêu 57. Diu I Cong ty 

1. Vic sUa di, b sung Diu l nay phái duçic Dai  hi dng c dong xem xét, quyêt djnh. 

Trang 46 



A A . Dieu lç Cong ty Co phan Dau tir Phat trien Sat Gon Co.op 

2. Tnrô'ng hçp pháp 1ut có nhtrng quy djnh lien quan dn hoat dng cña Cong ty chua 
dime dê cp trong bàn Diêu l nay hoc trtthng hcrp Co quy djnh pháp 1u.t mi khác vâi 
diêu khoàn trong Diêu i nay thI áp dyng nhng quy djnh do dê diu chinh boat dng 
cüa Cong ty. 

CHU'cNG xxi 

NGAY HIEU LIYC 

Diêu 58. Ngày hiu 1irc 

1. Bàn Diu l nay gm 21 chucmg 58 diu, duçc s1ra di theo Nghj quyt s 
01/2021/NQ/DHDCD ngày 02/11/202 1 cüa Dai  hi dông cô dong Cong ty. Diêu i nay 
thay the cho Diêu l dã duçc Dai  hi dng cô dong thông qua ngày 24/12/2020. 

2. Diu l duçic 1p thành ba (03) bàn, có giá trj nhu nhau và phãi dtrçic lu'u giü tai  tr1i sâ 
chInh cüa Cong ty. 

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

4. Các bàn sao hoc trIch liic Diu 1 Cong ty Co giá trj khi cO ch k' cüa Chü tjch Hi 
dOng quàn trj hoc tôi thiêu mt phân hai (1/2) tong so thành viên Hi dOng quàn trj. 

NGtI BA! DIN THEO PHAP LU4T CUA CONG TY 

 GIAM DOC'PY 

CONG TV 
COPH 

DAUTL(P 
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