
roNc cONq rY rlrlJoc rn vtrr Natl ceNG HoA xA ngl cHU Ncuil v4r NANI
cONc ry co puAx cAr lgr DQc L$p - Tg do - H4nh Phric

fp. UA Chi Minh, ngdy 04 thdng 04 ndm 201656:Ao{ /CPCL-TCKT
V/v c6ng bd th6ng tin.

coNc so IHONG TrN TRtN coNc rHoNG TrN DrFN TrI cuA
U''NAN CHTTNG KHOAN NHA NI.TOC VA SGDCK TPHCM

Kinh grii: - U!'ban Chung khoiin Nhd nu6c
- Sd Giao dich Chring kho6n TPHCM.

C6ng ty: CONC Ty C0 PHAN CAT LOI

Md chring khoSn: CLC
Try so chinh: Khu cN catLii (cum 2), Duong D, p.Thpnh My LgL e.2, Tp. HCM.
DiQn thopi: (08) 37421118 Fax: (08) 37420923 Website: www.catloi.com.vn.

Ngudi thgc hiQn cdng bd thdng tin: 6ng Bui T6n Hod.

Dia chi: C6ng ty Cd PhAn CifiLqi- Khu CN C6t L6i, eufln 2,Tp.HCM.
Di6n thopi: (08) 37421118 Fax (08) 37420923.

Lo4i thdng tin c6ng b6: I zqrt z 72h ! y€u cAu ! e6t thudne M oinrr n,
Ndi dung thdng tin c6ng b6:

Tdi liQu hgp DBi hQi ddng cO d6ng thucrng ni6n n6m 2016 g6m:

- Th6ng b6o moi tham dp DHDCD thudng

^. ^- Giay ddng ky tham dp hodc u!' quy€n tha

- Chucrng trinh Eei hQi ddng cO d6ng thuon

- M6t 
"A 

.,rr., dinh rzi hrvlvncv AEn AA- nria Lo- MOt s6 quy dinh vd hu6ng d6n ddn cta ba" LU wrr.rv urLu\,rJ r.'LrL,rrE rrrerr uurr
Cd phAn CfutLgingdy 15 th6ng 04 n[m 2)16.

86o ciio hoat dQng cria Hdi ddng quin tr! ndm 2015.

B5o c6o Dai hQi d6ng cO ddng cria Ban Gi6m d6c.

Biio c6o cria Ban ki6m so6t tai D4i h6i d6ng cd d6ng.

Td trinh cric nQi dung DHDCD thudng ni6n ndm 2016

Td trinh bAu cri thdnh vi6n HQi d6ng quan tri, thdnh vi€n Ban Ki6m so6t.

ThC le bAu cri-BAu thay tfr6 thann vi6n H6i d6ng qudn tr!, thdnh vien Ban Ki6m
so6t.

-, 
,, .i i. - !Thd bi6u quy€t c6c nQi dung theo td trinh Dai hdi tl6ng c6 d6ng thudng niOn ndm

2016.

Thd bi6u quy6t nghi quyilt Dpi hQi rt6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2016



Th6ng tin ndy dd dugc c6ng b6 tr6n trang th6ng tin diQn tir cria C6ng ty vdo

ngdy 04 th6ng 04 ndm 2016 tai ttuong ddn www.catloi.com.vn.

Chring tdi xin cam ktit c6c thdng tin cdng b6 tr6n c16y ld dring su th?t vd hodn todn chlu
trrich nhiQm trudc ph6p luat v6 nQi dung c6c thOrrg tin d6 c6ng b6.

Trdn trgng./.

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- Luu:VT,TCKT.

NGr.IOr rHr/c HrEN cONc sd IHONG rrN

lTconrc rv
3( co"PnAh

;\ car uot

i TAn Hodr



TONG CONC TY THUOC I-A VIET NAM CQNG rrOA XA UgT CrrO UCHIA VUT NAM
cONc ry co puAN cAr rgI DQc Lgp - Tqr do - H4nh phric

so:.tl6k /TB-CPCL rp.aa ch{ Minh, ngdy J_2_ thdng 3 ndm 20t6

THONG gAo
v/v Mdi tham drr D4i hQi tl6ng co eong thudng ni6n nrm 2016

Kinh gfi: euy C6 d6ng - C6ng ty c6 ph6n C6t Lqi.

HQi d6ng qu6n tri C6ng ty c6 phAn Crlt Lqi xin trdn trgng th6ng b6o v€ viec t6 chuc
Dai hQi d6ng c6 cl6ng thucrng niOn ndm 2016 nhu sau:

1. Thdnh phdn tham dg: C6 d6ng so hiru c6 phiiSu ph6 th6ng cia Cdng fy C6 phAn C6t
Lgi c6 tOn trong danh srich tai ngiry tllng kf cuiii cing 22103120i16, hodc ngudi
dugc uy quy6n hqrp phAp cria c6 d6ng.

2. Thdi gian tiit diu: 0B gid 00 ngdy 15/4/2016.

-1. Thdi gian dy kiiln k1t thrtc: 1I gid 30 ngdy 15/4/2016.

4. Dla itihm t6 chtbc ctqi hQi:

cONc ry cO nHAN cAr Lqr.
934 D2, Ducrng D, Khu CN CAt Lei, p. Thanh M! Lqi, eufln 2, Tp. HCM.

Di6ntho4i:08.37421118 fax:08.31420923. Website: www.catloi.com.vn

5. Chwong trinh Dgi hQi:

86o c6o cria HQi d6ng qudn tri, Ban gidm d6c.

86o ciio cria Ban kitlm so6t.

Th6o luQn vd bi0u quy6t c6c n6i dung:

+ B6o c6o tdi chinh dd duoc kiOm to6n ndm 2015.

+ Phdn ph6i lqi nhuAn ndm 2015.

+ BAu thay thd thdnh vi6n HDeT, thdnh vi€n BKS.

+ Ktl hoach SXKD ndm2016.

+ Kti ho4ch c6 tric ndm 2016.

+ Thir lao H6i d6ng quAn tri, Ban ki€m so6t.

+ Chgn dcrn vi kitlm to6n ni6n d6 tdi chinh ndm20t6.

+ Sria d6i Di6u 16 C6ng ty.

+ Cac vdn ae nrac thuQc thAm quy6n quy6t dinh ctra dai hQi.

.i ti0n thdo ludn cira dai bi6u

Bi6u quy6t ciic n6i dung xin f ki0n Dai h6i.

Th6ng brio ktit qui bi6u quytit.

I



Cdng UO t<Ct qui bAu thay thti thdnh vi6n HDQT, thenh viOn BKS.

^,1 A. ., ^Bi6u quyOt th6ng qua Nghi quy6t Dai hQi d6ng cd d6ng thuong ni6n ndm 2016.

B0 mac dai h0i.
,A

C6ng ty c6 phdn Cdt Lqi trdn trong kinh moi todn th€ c6c Quy c6 d6ng thuQc thanh

ph6n tham dg n6u tr€n tdi dU Dai hQi (m7i chi phi di lqi vd dn o do c6 d6ng tw tilc).

D€ c6ng t6c tO chfc Dai h6i duoc chu d6o, d0 nghi Quj c6 d6ng thqc hiQn thri tpc

ddng ky x6c nhfln tham dy hoflc uy quy6n cho nguoi kh6c tham dU Dai hQi (theo mdu

dinh kdm ho4c tAi ve tu Website cria C6ng U) vd grii hofc fax hoic Email t6i cho C6ng

ty trvirc nshv 1210412016, theo dla chi:

cONc rY cO PHAN cAr lgI
so 934 D2, DUoNG D, KHU C6NC NGHIEP CAt tAt, P.THANH MY LoL
QUAN 2, TP.HCM

EiQn tho4i 08.37421118 - Fax: 08.37420923 - Email: clco@catloi.com.vn

C6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng nim gifi tr€n 5%o (ndm phAn ftdm) tdng s6 c6 phAn

ph6 th6ng trong thdi h4n li€n tuc 6 (s6u) th6ng trd l6n c6 quy0n d€ xu6t circ vdn dC itua

vdo chucrng trinh hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng. D0 xu6t phdi <tucr. c ldm bing vdn bAn vd

phii dugc gui cho C6ng ty trudc ngity 121412016 theo quy dinh t4i khoin 4 diAu 17 Di€u
. i( A

lQ C6ng fy c6 phAn C6t Lqi.

Tdi liQu hqp Dai hQi c6 ddng thuong ni6n 2016 <Iugc ddng tdi tr6n Website cira

C6ng ty: rvww'.catloi.com.vn kO tir ngdy 0510412016. Kinh moi quy Cd ddng tham kh6o.

D4i bi6u toi tham dU Dai hQi vui long mang theo CMND hoflc hO chi6u.

Thdng b6o ndy thay cho thu moi.

Trdn trgng./.

Nai nhQn:
- Nhutr€n;
- Ddng b6o; Website Cty;
- HDQT, BKS;
- TCKT;
-Luu: VT,TCHC.

TM. HQI DONG QUAN TRI

Phan Vln Tao

&7 CONG t r;t
;l co PHAN



(_

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA vIET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

GIAY oANc r.'f
MDU

IH NNAM2OI6

Kinh gui: Ban t6 chrfrc D4i hQi - Cdng fy C6 Phin C6t Lqi.

. TCn c6 ddng:

o Dia chi:..

. Sti CMND/GDKKD:. .. c6p ngdy:. ..... tai:

^A A , io 56 c6 phdn sd hiru tai ngdy 221312016:

Tili/chilng t6i xtic nhQn rdng:

1. tr Ddng f trqc ti6p tham dU d4i hQi.

Hodc:

2. a Ddng f riy quy6n cho Ong/ Bir durid tIAy:

. He.vd tOn ngudi dugc iry quy€n:

o Dia chi: ..

. St5 CMND/ H0 chii5u: .. c6p ngdy: . . .. ....tai:

Duo.c thay m4t tdi/chring t6i tham dU Dai hQi d6ng cO d6ng thudng niOn ndm 2016
. A r.\

cria C6ng ty c6 phdn C6t Lqi ngiry 151412016 vir c6 todn b0 quy6n h4n d4i diQn cho s6 c6

phAn do t6i/ chring tdi so htru dO quytit dlnh c6c v6n <tO thuQc nQi dung Dai hQi. ViQc ty
l.i,quy€n ndy chi c6 hiQu luc trong thdi gian hop D4i hQi c6 d6ng thudng niOn ndm 2016 cua

C6ng ty.

Ngudi dugc Uy quyAn c6 tr6ch nhiem chAp hdnh c6c quy ttinh cira Ban t6 chric d4i

hQi, khdng dugc uy quy6n l4i cho nguoi khiic vd c6 triich nhiqm th6ng b6o lai c6c nQi

dung tai Eai hQi cho C6 tl6ng uy quyOn bitit.

Ngucri duqc riy quydn @€u c6)
(Ki tcn)

..., ngdy thdng ndm 2016

Cd a6ng
$j, tan)

Ghichri:
- N€u Ci5 d6ng"ho4c ngudi duq c iy quy€n td uj ch*c rhi phai c6 ch{i tcy c[ta dai di€n phdp tudt

vd diiu cila t6 chuc.
- Giiiy ddng lcj ndy xin vui ldng g*i ,d CAng ty cii phdn Cdt Lqi- 934D2, Dwdng D, Khu CN

Cdt Ldi, Q. 2, Tp.HCM - DT: 08. 37421 1 18 - 08.37421 128, hodc Fax; 08.37420923, hodc
emqil: clco@catloi.cont.vn. Ngudi nhdn Chi Le Thi Thanh Dung trwdc ngdy I2/4/2016.



cONG rY c0 PHAN cAr LgI

crnJoxc rniNn
DAI HeI ooxc c0 oONG THtIoNc NrnN NAnn 2u6

Thdi gian: 08g 00 d6n l lg 30 ngdy 1510412016

Dia di6m: Duong D, kh,, CN-Cat Ui , p.itr4ntr My Lqi, quQn2, T.P H6 Chi Minh.

TTTOI GIAN NQI DUNG rHr/c HrpN

08900 - 08930 D6n tii5p kh6ch mdi vi tt4i bi€u BTC

08930 - 09900
Tuy6n b6 ly do, gi6i thiQu kh6ch mdi, gidi thiQu Ban Chri

tga, Ban Thu kf, Ban ki6m phi6u.
MC @i6u quy60

g-60 c6o ki6m tra tu c6ch el4i bi0u, c6ng Uo eri eicu kiQn t6

chfc Dpi hQi.
Dai di9n BKS

Ph6t biOu khai m4c Dai hQi d6ng c6 dOng thudng ni€n 2016.'

Th6ng qua Chuong trinh Dpi hQi.
Chri tga - CT HDQT

09900 - 10930 B6o c6o k6t qui SXKD 2015 vd K€ hoach SXKD ndm2016. Gi6m DOc

86o c6o ho4t tlQng cta HDQT. Chritqa - CT HDQT

86o c6o cria Ban Ki€m so6t. Truons BKS

B6o c6o trinh c6c nQi dung xin f ki6n bi6u quy6t cria Dai

h6i.
Gi6m DOc

Th6o lufln tai HQi trudng, cric c6 dOng ph6t bi6u, g6p i. Ban Chri to4

CO ttOng bi6u quy6t c6c nQi dung trinh Eai hQi;

Thu Th6 bi€u quytit .

Ban ki6m phi6u

COng bO Don xin tir nhiQm cria thdnh vi€n HDQT, BKS

B6o c6o trinh D4i hQi v0 viQc bAu thay thti thdnh'vi€n

HDQT, thdnh vi6n BKS.

Ban Chri to4

10g30 -10g55
Th6ng qua Th€ l€ bAu crl vd t6 chfc bAu crl thay thti thanh

vi€n HDQT, BKS
Ban ki€m phi6u

Th6o lufln tpi HQi truong, c6c c6 d6ng ph6t bi0u (Titlp) Ban cht to4

10955 -lIg25
Th6ng b6o ktit qui bAu thay th6 thdnh vi€n HDQT,BKS.

Th6ng b5o k6t qui bi6u quy6t c6c nQi dung hinh Dai hQi.
Ban ki6m phi€u

Th6ng qua Dg th6o Bi€n bin, Nghiquytit O4i hQi d6ng c6

cl6ng ndm 2016.

Cd tl6ng thuc hiQn bi€u quyt5t Nghiquy6t Dai hQi.

Thu th6 bi€u quytit th6ng qua Nghi quy6t Opi trpi.

Ban Thu ky

Ban Ki6m phit5u

Thdnh vi6n HDQT, thdnh viOn BKS mdt cO clOng

Th6ng b6o kiit qui bi6u quytit Nghiquytit opi hQi dOng c6

il6ng thudrng ni6n ndm2016
Cht tga

IIg25- 1 lg30 Ph6t bi6u bO m4c. Cht tga



ceNG HoA xA ugl cHU Ncuia vrET NAMI
DQc lflp - Tg do - H4nh phrfc

MQT SO QUI DINH VA HI/6NG DAN CUA BAN TIO CTTTIC
DAI HQI CO DONG THTIONG NITN C6NC TY CO PH,AN CiT rcI

Ngiy 15 th6ng 4 nim 2016

1. D4r tsrEu, cO oONG THAM DUDAr Her
- Dai bi6u, C6 d6ng dtin tham du d4

kh6c li6n quan d6n viQc x6c minh tu c6ch
- Dai bi6u, c6 d6ng tham dg Dai h

khi hong phdng hgp.

2, DIEU KIEN TIEN HANH DAI HOI.
- Dtin thdi diOm khai mac oii rtOi Dai hOi c6 d6ng s€ duo. c ti(!n hdnh khi c6 s6

c6 ddng d0 dicu kien du hep dai diQn cho it nhars r% c6itan.o'quyti" ui6"-q"vc,.
3. THAO LU,IN NQI DUNG CUQC HQP VA GIAI BAP TTTAC MAC

, . lhi:" thio lufln s€ du_o. c tit5n hdnh tfp trung sau khi c6c nQi dung Erai hQi ctu_o. c trinh
DaY noan tat.

- C6 d6ng c6 y kitln phdt bi6u t4i ttai hOi cAn di6n nQi dung cdu hoi vdo phi6u y
ki0n (do ban t6 chric d4i hQi cung c6p), grii cho Ban thu ky e6 tSng hq,pgrii l6n Doan
chri toa.

- Dodn chri toa chi trh loi t4rc tiilp c6c cdu h6i trgng tdm vd li€n quan dtin c6c
n6i dung fiong chuong trinh D4i hQi vd mang tinh d4i diQn cho da s6 c6 d6ng.

- C}c cdu h6i khdng kip tri loi trong dai hOi do thoi gian c6 h4n, c6c c6u h6i v0
th6ng tin ri6ng 16 ho4c kh6ng liOn quan tr.uc ti6p dtin nQi dung rl4i h6i, sO dugc Ban t6
chric tf,p hqp vd s€ duoc xem x6t trA ldi bing vdn bdn grii tr.uc tiiip t6i c6 d6ng y€u

x
cau.

4. BIEU QUYET THONG QUA NQI DUNG DAI HQI:
M5i cO tl6ng khi vdo dp hgp dugc cdp hai Th6 bi6u quyrit:

a. Thd bi6u quytit (Th6 mdu vdng): Dung C6 Ui6u quyrit n6i dung:

- BAu Ban Chtr to4, Ban Thu ky vd Ban Ki6m phi6u;

- MiSn nhiQm; D€ cu thdnh viOn HDeT, BKS

ciich gio The b diOu hdnh cria Cht toa.Ban qud vi chuy6n ng b6o k6t quingay sau
khi t g d6.

r 
-r " t'lb. ThO bi€u quyOt c6c nh Dai hOi c6 d6ng thLuong nion (Th6

mdu tr8ng) d0 c6 d6ng bi0u cAn th6ng qua:
Cric nQi dung bi6u

- C6pb6o cito tdng ktit cria Cdng ty gdm:
+ 86o c6o cria Gi6m r16c:



+ 86o c6o cria Hgi d6ng qu6n tri.
+ Biio c6o cta Ban Ki6m sorit.

- Brio crio tdi chfnh ki6m to6n ndm2015.
- Phuong 6n ph6n pfrOi tqi nhufn 2015.
- K6 hoach SXKD ndm20I6.
- K6 hoach tr6 c6 tric ndm 2016.
- Thir lao H6i d6ng qu6n tri, Ban ki6m sorit.
- chqn dcm vi kiOm torin Bdo crio Tdi chinh ndm 20r6.- Sua AOi Oieu l0 C6ng ty.
- Cfuc vdn d0 khiic du-ry. c dai hQi dC xud,t.

c. ThO bi0u quytit Ngh! quy6t Dai hOi d6ng c6 d6ng thuong ni6n (Th6 Mdu xanht6).

d. C6ch thric bi6u quytit:

9,:*":g.dufr ^d."1 
vdo c6c g rAry THANH, KHONG rAN 

'HANH, 
KHONG

'."J,:lTH:l:lllli"?r^i1{;i1i'";yi#il#;"'d;'#Ti;i';#1,;
:?:l,gtp 

Tho ti6u.quy..t 
1tr!t, 

oleu rr.anh cira ct,i tq". B"ril6;o'#,ffiilrJ #?i:
:i:,1:*:l**?*i'tfl 5lg-{:o^' js"i;?ii;vc"dil'4il;;J;'a;ffi ;;:itiff;
ngay sau khi tiOn hdnh bi6u quytit nQi dung d6.

5. BAU ct/ rrr,ty 1116 rHaNH vrtN
VIEN BAN KIEM SOAT:

IIQI DONG QUAN TRI, THANH

viOc bdu cu thdnh vi6n HOi tt6ng quin tri thgc hiQn theo quy rlinJr nhu sau:- sd lugng thdnh vi6n HQi d6ng quan tribau thay thrS: oi 
"g"Jr.- s6 lugng thdnh vi6n Ban Ki0m sorit bau thay thti: 02 ngudi.

- Nguy6n tfc bAu cri, trinh tg ti6n hdnh bAu cri vd xac nh-an ktit qud bAu cri du-ry. c
thuc hipn theo ThOlQ bAucri HQi d6ng qudn tri, Ban Ki0m so6t (dinh kdm).

Bsn Kidm phiifu sd hwi,ng adniio ca iang tnte ig oau "i er osi ipr
6. TRACH NHIEM CUA DOAN CIIO TQA

- Ei0u khicn dai hQi theo dring nQi dung chucrng trinh cria Dai hr)i.
- Hudng d6n Dai h6i thAo lu4n, l6y y kitin bi6u quytit cac vind€ nim trong n6i

dung chucrng trinh Dai h6i vd c6c v6n d0 c6 li6n quan trong su6t qu6 triinh Dai hQi.- Giai quytit cdcvdndc nay sinh trong su6t quii trinh Dei hOi.

7. TRACH NHrEM CUA BAN rrrU rY:
- Ghi ch6p dAy dri, trung thgc todn b0 nQi dung diSn bi6n Dai hr)i vd nhinrg vfn

aC Aa duoc c6c c6 dOng th6ng qua ho{c cdn luu y tai Dai hQi.
- Tap hgrp vdn biny ki6n cira c6 d6ng trinh Dodn chri tga.
- So4n th6o Bi0n ban h-op dai hqi vit c6c Nghi quy6t v6 c6c v6n d0 dd duoc

th6ng qua t4i Dai h6i.

8. TRACH NHrpM Co,q. BAN sAu ctI vA KrEM pHrEU:
- Xdc ctinh ktit qud biOu quyt5t cria c6 d6ng vO circ vdnte ttrOng qua t4i dai h6i.- PhO bi6n thO 16 vd c6c nguy6n tic bAu thay thti thenh vien FDeT, thdnh vi6n

BKS.



fl
oau cu

it phiiSu vi thu phiiiu bAu crl, ti6n hanh ki6rn phi6u, gp Bi6n ban ki6m phitiu
ki5t qui bAu thay this thanh vi6n IDeT, thanh vi6n BKS.

em x6t vd b60 ciio voi Dai hQi quyist dinh nhfrng truong hgrp vi phem th6 le
lc dcn til htri6u n4i v6 bAu cu.

b6o cho Ban Thu ky k6t qu6 bi6u quyrit vd bAu cu

BAN 16 cnr/c DAr Hor



ToNG cONc rY THUoc r-A vrgr NAM
c0Nc ry co PHAN cAr rbr

ceNG HoA xA ngr cHU NGHia vrpr NAM
DQc lap - Tu do - Hanh phf c

TP. Ho Chi Minh, ngdy 0l thang 04 ndm 2016

r>inrLr.-' \-/ iAo
HOAT DONG CUA HQr DONG QUAN TRr NAM 201s

:tos

A:

Kinh trinh : D{,I HQI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN CAT LOI

I. DANH crA riNrr HiNH HoAT DoNG CUA c6Nc TY NAM 2015.

1. Tinh hinh hoat cl6ng.an *u6, Linf, Aounh:
-rl .; I 'NOn kinh te trong nudc vd qu6c t€ trong ndm qua vAn chua thuc su 6n dinh, nhAt ld cac

b6t 6n ctra th! trucrng tiri chinh, ti6n td ddn d6n sq bi6n d6ng cua tS' ei|ngoai tq. CU the trong
ndm 2015, ti gi6 dong USD da li6n tuc tdng tu dAu nam va den thang 0812015 dd tang
khoing 5o/o so vdi dAu nam. didu ndy ldm tdng d6ng kd chi phi sAn xuat kinh doanh c[ra c6ng

ly trong ndrn do nguyen lieu dAu vao cua Cong ty chi ydu ld hang nhap khAu;

M6t vAn dd khac ma C6ng ty gap phAi trong nam la viec Tong cuc Hai quan tien hdnh

ki6m tra sau th6ng quan mdt hang gi6y nhAp khAu cia Cong ty giai doan 2009-2014 va dd

khong ch6p nhQn mi HS cua hirng ho6 md C6ng ty khai b6o, mdc du md HS ndy dd ducrc Chi
cuc Hai quan TP. Hd Chi Minh x6c nhdn ld phu hop theo ban k6t ludn kiem tra sau thong
quan so 441IBKL-STQ-DSTQ1 ngay 07ll2l20ll. Vi vdy, Tong cuc Hai quan dd ra quy€

dinh so lS92IQD-TCFIQ ngay 09/0112015,6n dinh tnu6 O6i v6i mat hdng gi6Ly nhAp khd
cua Cong ty giai doan 2009 - 2013 vir truy thu cria C6ng ty v6i so ti6n tr€n 32 ty dong (
g6m VAI). C6ng ty dd n5 luc ldm r'6 vir gui don khieu nai c6c vdrn dO tai Quy6t dinh An dinh
, L.-;

thuO voi l'ong cuc FIdi qual1. Tuy nhiOn, Tong cpc Hai quan vAn gifr' nguy0n quan diem,
kh6ng thay doi quyet dinh 6n dinh truy thu thu6 cira C6ng ty. Vi6c phai n6p kho6n thu6 truy
thu ndy dd Anh huong t6i tinh hinh tei chinh ctra C6ng ty trong ndm.

BOn canh nhfr'ng kh6 khdn g[p phai trdn, hoat d6ng sAn xu6t kinh doanh cua C6ng ry cfrng
co nhirng thu4n loi nh6t dinh: thi trudng thu6c la noi ti6u dd c6 su h6i phuc tro lai so voi n[m
2014; l6i suAt tidn vay \rND duy tri on dinh o mfc thAp; sdn phAm cua C6ng ty tii5p ruc nhdn
duoc su tin tuong cua khach hdng va c6 uu th6 canh tranh.

Ddc biet, vdi trach nhiem cao, H6i dong quAn tri dd chi dao, giam s6t thuc hi6n Nghi
qry6t cua Dai hoi d6ng cd d6ng, cung v6i Ban gi6m doc va nguoi lao d6ng C6ng ty tri6n
khai cac bi6n ph6p cu th€ ve tnl trudng, khach hirng, chu trong c6ng t6c qudn ly sdn xudt
ning cao chAt luong san phdm. tdng ndng sudt lao dQng, ki0m so6t gi6 thdnh sAn phdm.
Trong nam 2015, C6ng ty d5 hodn thdrnh vuot mri'c k6 hoach c6c chi tiOu doanh thu, loi
nhuAn dd duoc Dai hoi dong co d6ng giao nhu.sau:



Dctn vi t[nh : Ti, d6ng

Chi ti6u
Thr,rc hiQn

2014

K6 ho4ch

DHCD
2015

Thr,rc hiQn

201s

So s:lnh (%o)

TH-2015/
-r-ll-2014

TH-2015/
KI-I-2015

L T6ng doanh thu 1.474 1.530 t.164 t20% tI5%

2.Lqinhuin thqc
.' A

hten trucJc tnue
86 70 121 t40% t73%

C6c d6nh gi6 cq th6 th6m ve tinh hinh ho4t dQng san xu6t kinh doanh 2015 dd duqc

trinh biry voi Dai hQi co dong t4i bdo c6o cua Gi6m doc.

2. Tinh hinh ho4t tlQng ddu tu':

ViQc dAu tu thi6t bl m6y moc d6 duy tri va bo sung ndng lu'c sdn xuAt lu6n dugc cdng ty

xem x6t phu hgp voi chi0n lugc, k6 hoach ph6t tri6n cira C6ng ty trung vd ddi h4n. Trong

nam2015, C6ng ty dd hodn t6t viQc dAu tu m6i 01 m6y in ong d6ng l0 miru vd dua viro sri'

dqng tu'cu6i ndm 2015.

3. Tinh hinh hoat tlQng mdi tru'dng, ngu'd'i lao tlQng vir xi hQi

a. OOi vO'i m6i tru'dng:

C6ng ty lu6n tuAn thu phip luAt vO bao vQ m6i trudng cua nhir nu6c, chAp hdnh dAy dn

c6c quy dinh cura cd:c co quan quin ly vd bno vQ m6i truong.

Thuc hiQn viQc quAn ly ch[t ch6 ngu6n vAt tu, nguydn liQu sdn xuAt kh6ng ldm Anh

huong d6n m6i trudng. CAc ph6 liQu, ph6 phAm, chAt thei trong qu6 trinh s6n xu6t ducrc C6ng

ty phAn loai theo quy dfnh vd ky hqp d6ng voi c6c don vi co chri'c ndng, c6 chuyOn m6n phu

hgp voi tirng lo4i ch6t thii dd thu h6i vd xri ly.

Cong ty lu6n gi6m s6t vd thuc hiQn c6c gi6i ph6p nham tiiit kiqm ti6u thp diQn nang, ti6t

ki6m nu'oc trong qud trinh san xudt kinh doanh

b. Diii v6'i ngudi lao tlQng

C6ng ty lu6n quan tam d6n moi truong lirm viOc cua nguoi lao dQng: trang bi c6c hQ

th6ng th6ng khi, ch6ng n6ng, chi6u sdng... vir trang bi bdo hQ lao dQng phu hqp cho nguoi

lao d6ng dAm bAo an tohn lao dQng vd sric khod ngh6 nghiQp cia nguoi lao dQng.

Thu nh4p cua nguoi lao dQng duoc nAng cao so vdi n[m 2014,thu nh4p dugc gin v6i ktlt

qui ldm viQc th6ng qua vi6c d6nh gi6 hiQu qu6 c6ng vi6c. C6c che dQ phuc lqi kh6c nhu bdo

hi6m, chhm s6c suc khoe, y t6.. cira nguoi lao dQng d6u dugc dim bao.

Viqc ddo tpo k! ndng, chuydn m6n cho nguoi lao dQng duoc c6ng ty thqc hiQn thuong

xuy6n trong ndm, phi hqp vdi y6u c0u vi tri c6ng t6c cua nguoi lao dQng.

c. I{o4t tlQng xa hQi.

Cffng nhu hdng ndm, C6ng ty lu6n co nhftng chuong trinh h6 tro tiri chinh dd dong g6p

xAy dung nhir tinh nghia, xdy dqng c6rc c6ng trinh phirc lgi dAn sinh t4i c6c dia phuong vung



II.

s0u vung xa c6 kh6 khan. Trong 05 ndm vira qua, C6ng ty dd d6ng g6p s6 ti6n tr6n 1,3 ty
r:.

dong cho c6c hoat d6ng niy, ri6ng ndm2015 c6ng ty dd d6ng g6p kho6ng 360 triQu d6ng,

HOAT DQNG VA THU LAO, CHI PI{i HO4.T EQNG CUA HQI DQNG QUAN
TRI.

l. Cic ho4t tlQng cria FIQi tliing quin tri
r:Hoi dong quAn tri thqc hiQn ddy dt chuc ndng, nhi6m vu qui dinh, tuAn thu dung phdp

lu4t, Didu 16 C6ng ty vir Nghi quyiit cria Dai hQi d6ng c6 d6ng. HQi d6ng quAn tri th6ng qua
l, !. 1 

' 
Jquyet dinh bang hinh thuc bi6u quy€t truc ti6p tai cac cuQc hop hodc thuc hi6n l6y y ki0n

bdng van ban.

Hoat d6ng cua HQi d6ng quan tri tdp trung viro vi€c xAy dung, dinh'hucrng chi6n luoc;
:.

quyet dinh cong tac t6 ch[rc, qu6n tri C6ng ty; chi dao vd gi6m s6t hopt dQng s6n xudt kinh
doanh, dAu tu cua C6ng ty; giam s6t dAm b6o quydn loi cira co d6ng..., cdc hoat dQng cu th6:

^. Vd nhdn srl

- Dai hgi cd d6ng thuong ni6n ndm nghy 2010312015 da bAu 6ng Phan Vin Tao

ld thdnh viOn H6i d6ng quin tri thay th6 cho Bd Qu6ch Kim Anh (nghi huu theo ch6

d0).

- Hgi d6ng qudn tri dd hop va bAu Ong Phan Vdn Tao viro vi tri Chri tich Hoi
'ldong quAn tri Cong ty kO tu ngiry 2010312015.

b. Quin tri C6ng fy :

rr.t rlHoi dong qudn tri dd cho ban hdrnh, s[r'a d6i quy chO trong nhm 2015 g6m:

- Su'a d6i quy ch6 phAn pn6i tien luong, tidn thucrng;

- Sira doi quy chti tai chinh cong ty;

- Stra doi quy chi5 chi tieu n6i b6 Cong ty;

- Sria d6i quy ch6 ho4t ddng Ban KSNB

c. Gi6m sft ho4t tlQng sin xudt kinh doanh :

:'
- Quyet dinh k€ hoach kinh doanh vd kO hoach ngdn s6ch hirng ndm cua C6ng ty;

- Chi dao vd gi6m s6t thuc hi6n k6 hoach s6n xudt kinh doanh c6ng ty, d6m bAo

viOc sin xuAt kinh doanh thr,rc hi6n dirng ph6p ludt, didu lQ c6ng ty vd dat hi6u qud cao
|:

nhdt, hodn thanh vucrt mirc c6c chi tiOu nam 2015 da dugc Dai hQi d6ng co ddng giao.

d. Girim s6t hoqt alQng diu tu':

- Chi dao va gi6m sat c6ng ty hodn thdnh dAu tu 01 may in 6ng d6ng l0 mdu
.. a

clung ti€n dQ dua viro khai thac. su dung tu th6ng l2l20I5.

- Phe duy€t EAu tu mua sdm moi 01 may in 6ng d6ng 08 mdu, 01 may cit san

^, 
.A

xudt giAy sap vd 01 m6y sdn xuit cAy d6u loc nharn b6 sung n[ng luc m6y m6c thiet bi
cho ndm 2016.

.\
1

t

AI
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=



e. Dim bio quydn lqi cria cd ddng

- T6 chirc, gi6m s6t vi€c thuc hiqn Nghi quyt5t cua Dai hQi d6ng c6 dong.

- ChuAn bi tdi liQu vd t6 chric thdnh c6ng D4i hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm

2015 vdo ngity 2010312015 theo dring quy dfnh cria phap lu4t vd Dieu lq c6ng ty.

- Giam s6t viQc tr6 c6 tric ndm 2014 cho c6 d6ng theo nghi quy6t ctia D4i hoi co

d6ng dugc hodn tAt vdo th6ng 05D0f 5.

- Quytit dinh vd gi6m s6t vi6c tam ri'ng c6 tuc dqt 1 ndm 2015 cho c6 d6ng, dugc

hodn t6t vho th6ng 1212015.

- Gi6m s6t viQc thqc hiQn cong bo th6ng tin cho co dong. kip thcri vir dring quy

dinh cua ph6p luat.

f. I{gp vir ban hirnh Ngh! quy6t :

Trong ndm2015, Hoi dong qudn tri dd to ch['c 05 phi6n hgp vd ban hdnh 13 nghi quyet,

t6 chirc gi6m s6t thqc hiQn Nghi quy6t:

STT 56 ngh! quyGt Ngiry NQi dung
s2arQ-cPCL 2310v20r5 Th6ng qua thoi gian dia di6m t6 chuc E4i hQi

d6ng c6 d6ng thuong ni6n nam 2015.

2 97ArQ-CPCL t0t02t20t5 Th6ng qua k6t que hoat dQng SXKD ndm

2014;k€ hoach SXKD qui Il20I5;Th6ng qua

quytit to6n chi phi ho4t dQng thi trudng ndm

2014;Th6ng qua quytlt to6n ti6n luong C6ng ty
ndm 20I4;dO xu6't chon don vi ki6m todn c6ng

ty ndm 2015;th6ng qua nQi dung vd tei liQu trinh
dai hQi c6 d6ng thuong ni6n ndm 2015;Th6ng

qua b6o c6o KSNB qui 4l20l4.ki: ho4ch ndm

2015 vit kti ho4ch BKNB qui 1/2015 .

a
J 137ArQ-CPCL r0t03t20r5 Th6ng qua phAn ph6i loi nhuAn Cdng ty ndm

2014;Th6ng qua kti hoach SXKD nam 2015.

4 l4sarQ-cPCL rlt03t20rs Th6ng qua quydt to6n du 6n hodn thdnh dAu tu
01 m6y dqc 16 gi6y;Th6ng qua qu! luong C6ng

ty ndm 2015.
5 162ArQ-CPCL 20103120rs Th6ng qua bAu chu tich HDQT c6ng ty;Thdng

qua phAn c6ng c6ng viQc cac thdnh vien
HEQT:Th6ng qua ngay chot danh s6ch co dong
thanh to6n co tuc dcrt cuoi nam 2014

6 174lNQ-CPCL 30t03t20r5 Th6ng qua trang bi moi 01 6 t6 mdi 07 ch6.

l 185a,NQ-CPCL 3v03t20rs Th6ng qua quyOt toAn chi phi thit nghiQm vd img
dung c6ng ngh6 m6i ndm2014.



8 217ArQ-CPCL r5t04t20rs Th6ng qua kdt qui SXKD qui 112015;kd hoach
SXKD qui 212015:Th6ng qua sira d6i quy chti
Cong ty;Th6ng qua b6o c6o qui ll20l5 va ke

hoach qui2l20l5 cria BKSNB C6ng ty.
9 428ArQ-CPCL r0l08l20rs Th6ng qua k€t qua hoat dQng SXKD qui

212015;kO hoach SXKD qui 312015

;Th6ng qua chi phi hoat dQng thi truong 06

th6ng dAu ndm 2015;Th6ng qua didu chinh chi
phi hoat dong th! trudng nam 2015;Th6ng qua

chu truong cho ph6p c6ng ty l4p dU 6n dAu tu :

0l may in 08 mdu,0l mfty cit gi6'y,01 mdy sAn

xuAt cay dAu loc;Thdng qua su'a d6i quy ch6

cong ty;Th6ng qua ke hoach qui 312015 cua
BKSNB.

t0 466[NQ-CPCL t0109t20r5 Th6ng qua dO cil vir thay tha nguoi dai di6n
quAn ly phAn von g6p cia Cong ty t4i Cong ty
co phAn chu'ng kho6n Nh6t viet.

11 483/NQ-CPCL 24109120rs Th6ng qua k6 hoach thf nghiOm vir ung dung
c6ng nghO nam 2015.

I

2

s48ArQ-CPCL 04t11t2015 Th6ng qua tam ung c6 tric ndm 2015 cho co

clong c6ng ty.
I

3

s49lNQ-CPCL 04trU20I5 Th6ng qua ket qua hoat dQng SXKD qui
312015;l<6 hoach qui 412015;Th6ng qua sua dtii
quy chti cong ty;th6ng qua du 6n ddu tu 01 may
in 08 mlru,0l m6y cht gi6y,0l may san xudt cdy
dAu loc; chAp thuAn c6ng ty mua lai 0l may cit
gi6y dang thu6; th6ng qua chi phi ho4t dong thi
truong ndm 2016: thong qua kd hoach thu'

nghiCm va ung dUng cong nghe ndm
2016;Thong qua b6o cito qui 312015:kil hoach
quI412015 vd k6 hoach n1tm2016 cua BKSNB

.)/

I

?I
*.I

2. Thir lao vi chi phi ho4t dQng cria I{6i dQng quin tri :

Tdng thu lao (gdm thu lao,luong,thuong, loi ich kh6c) cua 06 thdnh vien h6i dong
qu6n tri (bd Quach Kim Anh nghi tir 2010312015) la 3.2s7.908.284 rl6ng, chi ti6t nhu sau:

Eo'n vi tinh doon

STT Ho vh t6n Chri'c vg
Lu'nng, thir

lao vh cfc lo'i

fch kh:ic

Thu'&ng
BQL tli6u
hinh 2014

T6ng thu
nhf,p sau

thu6

1 Qu6ch Kim Anh
Chu tich
HDQT(den

54.333.333 87.096.600 141.429.933



20l03t20ts)

2 Phan Vdn Tao

Chu tich
HDQT(tt
20103120rs)

182.689.110 0 182.689.110

a
J Bui TAn Hoa

Uy viOn,
tlulam ooc

r.198.390.5s0 80.64s.0.00 | .219.035.550

4 Trinh XuAn Quang U! vi6n 236.s33.ss4 60.484.000 291.0r7.554

5 Truong Binh An Son
Uy vi6n, K6
to6n trudng

621,.9r9.225 80.645,000 102.564.225

6 Ci M4nh Dat

Uy vi6n,

Truong Ban

KSNB
s74.s26.912 80.645.000 655.11r.9r2

TOng cQng 3.257.908.284

tll. OANH GIA CUA HQI DONG QUA \ TRI VN UO4T DQNG CUA BAN GIAM

DOC CoNC rv.
FI6i d6ng quin tri d6nh giitcao vO ho4t dQng cua Ban giam doc Cong ty trong ndm

2015 cu th€:

- Ban gi6m d6c dd tuAn thn dAy dri c6c quy dinh cua ph6p lu4t vd dieu lQ Cong ty.

tuAn thu c6c quy cnti Ugi ddng quAn tri dd ban hdnh trong didu hdnh san xudt kinh doanh.

- T6 chric ti6n khai thpc hiqn nQi dung nghi quyet, quytit dlnh cua HQi d6ng

quin tri C6ng ty d6n tung c6c c6n bQ quAn ly, phdng ban vd thqc hiQn nghidm tric c6c

quytit dinh vd ngh! quy6t ctra HQi d6ng quAn tri.

- Chn dQng thqc hiQn viQc dAy m4nh cong tdc thl trudng m6t c6ch tich cuc, tim

hi6u thi trtrdng, ch[m soc kh6ch hirng, xAy dgng hinh Anh C6ng ty d6i v6i kh6ch hdng.

- T6 chfc, gi6m sdt qu6 trinh sAn xuAt dAm bio chAt luong sdn ph6m, giAm ti6u

hao nguyOn liQu trong s6n xuit.

- Thpc hiqn t6t c6ng t6c phAn ph6i tidn luong, ti6n thuong tr€n co so d6nh gi6

hiQu qui c6ng vi0c. Thu nhAp cria ngudi lao dQng dugc nAng cao so vdi ndm 2014. Chn

trong c6ng t6c diro tao ngrdn nhdn luc, nAng cao k! nang chuy6n m6n nghiQp vu cho

nguoi lao dQng.

- Ung dqng HQ th6ng quAn tri ti6n ti6n vA ho4ch dfnh ngu6n luc doanh nghiQp, tir

do giirp c6ng t5,c qudn tri. dieu hanh ho4t dQng kinh doanh kip thoi, hiQu quA.



- Thuc hiOn viOc chi tra co tuc cho co d6ng dirng theo Nghi quytSt Dai h6i d6ng
I '^co d6ng, Nghi quy6t HQi d6ng quAn tri; thuc hi6n dirng, kip thoi Quy che vd c6ng b6

thong lin. ddm bao quyen lcri cho co dong. tham du cac cuoc hqp...

IV. KE HOACH, DINH HUONG CUA HOI DONG QUAN TRI

1. Kti ho4ch tllnh hu6'ng trung vi dii hgn

Su dung hiQu quA ngu6n luc cira C6ng ty d€ ph6t triOn Cong ty ben virng nhim
nAng cao gi6 tri c[ra C6ng ty, dAm bao quydn loi cua CO dOng va thu nhAp ctra ngucri lao
d6ng C6ng ty hdng ndm tdng trudng.

- Thqc hien vi6c tdi cdu truc ngu6n lpc Cong ty d6 phu hgp v6i tung giai doar-r
.t

pnat tnen.

- Lien tuc cflp nhdt, hodn thiQn H€ th6ng qudn tri Cong ty, tudn thtr c6c quy dinh
cua phap luAt nliim rdng cuong su gi6m s6t vd quAn ly Cong ty.

- Tir5p tuc t6i dAu tu thit5t bi c6ng nghd moi nhdt, d6p irng nhu cdu ph6t tri6n sdn
t;phAm cua c6c c6ng ty sdn xuAt thu6c la di6u. Cac thi6t bi ndy sO duoc c6ng ty xem x6t va

ph6n kj, ddu tu nhdm tdng cuong ndng luc canh tranh cira C6ng ty trOn thi truong.

- Nghien cflu vd trien khai cac bi€n phrip huy dong von phu hop vcri nhu cAu von
cho muc ti6u phat trien cua tung giai do4n nhim co cAu nguon v6n vd su dung hiQu qua
v6n.

- DAu tu nghiOn criu ph6t tri6n sdn phAm mdi dO phu h-o. p v6i nhu cAu khach hdng
vd ung dung c6c c6ng ngh6 m6i vdo san xu6t dd nang cao ndng luc canh tranh.

- Nghi€n cu'u tu'ng buoc de mo rong lTnh vuc sAn xu6t kinh doanh, ngdnh ngh6
kinh doanh dudi c6c hinh thu'c nhu li6n doanh, hop t6c dAu tu. .. tai chc vung miAn kh6c
nhau de ph6t tri6n.

- Ddc bi0t thuong xuydn chu trong c6ng t6c ddo tao, chuAn b! ngu6n nhAn luc dd
dam bao tfnh ke thu'a va phat trien.

2. KG ho4ch dinh hu'6ng nim 2016

- Hgi dong qu6n tri de xudt v6i Dai hoi dong c6 d6ng k6 hoach sdn xuat kinh
doanh nitm 2016 c c6ng ty :

'/ T6ng doanh thu
/ Lqi nhudn tru6c thu6

"' NOp ngdn s6ch (thue rAT vit Thu€ TNDN) : i5.000 tri0u d6ng
- Chi dao, gi6m shr cac gi6i ph6p thuc hi6n k6 hoach s6n xuAt kinh doanh ndm

2016 cua Ban gi6m d5c de hoirn thirnh nhi6m vu krl hoach san xuAt kinh doanh dd dO ra,
,r i :cu tne cac glal phap ve:

+ C6ng tac chuAn bi nguon luc cho sdn xudt kinh doanh theo k6 hoach di, ra vC{^von, v0t tu; m6y moc thiOt bi; nhan lqc ...

+ Cong t6c to chuc quan ly san xu6t.

+ c6ng t6c thi truong, xay dqng hinh anh thuong hi6u cua c6ng ty;

: 1.695"000 triQu d6ng

: 80.000 tri6u d6ng



+ C6ng t6c nghiOn cuu s6n pham moi

+ C6ng tdc tuy6n dqng, ddo t4o, chinh s6ch v6i ngudi lao dQng.

+ C6ng t6c bio tri, bAo dudng, dAu tu m6y m6c thi0t bi.

- Chi dao, gi6m s6t viec trien khai hiQu qu6 viQc thqc hiQn nghi quyt5t cua D4i hQi

"6 
d6ng, nghi quytlt cta HQi d6ng qu6n tri.

- Gi6m s6t, vi6c thlrc hiQn hodn thdnh c6c du 6n dAu tu dd duqc ph€ duyQt hiQu

qu6, kip thoi, dirng ti6n d0.

- Tit5p tuc cdp nhdt, hoirn thiqn Hq th6ng quin tri c6ng ty vC aieu 16, quy ch6,

quy dinh nQi b0 nhdm tdng cudng sq gi6m s6t vir qu6n ly C6ng ty. Chdp hdnh nghiOm tfc
c6c quy dinh ph6p luflt cua nhir nudc vd c6c cne Ag chinh s6ch.

- Thqc hiQn c6ng t6c dAu tu nghiOn criu ph6t tri€n sdn phAm moi d6 ddp ung nhu

cAu kh6ch hdng. NAng cao chdt luong sdn phAm dich vu, ti6t kiQm chi phi vir nAng cao

ndng luc canh tranh.

- Chi dao Ban gi6m d6c thuong xuy6n quan tdm d6n c6ng t6c ngu6n nhdn su ddo

tao vh tuy6n dUng; c6ng t6c thi truong; c6ng t6:c quAn ly tai chinh, vdn vir dong tidn; c6ng

t6c qu6n tri sAn xu6t; cong t6c quAn trf rui ro c6ng ty...

HQi d6ng quin tri nhfln dinh nlm 2016, hoat dQng san xuAt kinh doanh cria C6ng ty

sO cdn AOi Aign v6i nhidu kho khdn do viQc tang thu6 tieu thu dic biet cua sdn phAm thu6c

16 k0 tu th6ng 0ll20l6,tuy nhiOn, v6i su chuAn bi vd nhirng lqi th0 n6i tai, H6i d6.ng qu6n

trf, Ban di6u hanh vir todn thO nguoi lao dQng cira C6ng ty quy6t tAm v6i tinh th6n, tr5:ch

nhiQm cao nhfit hodn thdnh c6c chi ti6u k6 ho4ch dugc D4i lrQi dong c6 d6ng giao vd ph6n

dAu th1rc hiQn dat k6t qua sAn xudt kinh doanh cr mirc cao nhdt co th6.

Xin chdn thdnh cAm on,

Trdn trong./.

rM. HQr O6NC QUAN rRI

CHU TICH

#T{ c0ye 7yu;l C6'prr;1.7l "9 PrAir

*^cAr ro,

Phan Vin T4o



TONG cONG TY THUoc L/A VIET NIAM
cONG Ty c0 pHAN cAr lor

cQNG non xA H c;Hu rucnlR vtFT NAM
Do - l{qnh PhricDQc Lqp -

TP. HO Chi Minh, n dy 18 th6ng 03 nam 20.16

1. K6t qui sin xu6t kinh doanh nrim 2015:

KOt quri sdn xuAt kinh doanh tinh d6n flhoi di6m 31-12-:2015, c6ng ty dd

V/v: Thr.rc lhiQn kii hoach SXKD nim 2015
vi Xdy ctens ki! hoqch thr,rc rrrien JiiiJ'#nl-zoro

BAO GAO
tDAt HtQt DoNG CO DoNG

'Iri6u ddns 1.473.694[ 1.530.000

" 1.472.15ai 1.529.()00

trc hiEn nhu sau:

1',5,3Vo '119,7o/o

115,2% 119,70/o

1 li5ng rloanh thu :

1 .1 D:'anr thu bdn hang va cung
ciip D\/

'Irolg do:

- S;)(KD chinh

- Thuong mai, khdr:

10c0 rJSD

-l'ririu 
cAy

I urt

Tri6u tcv

-l'ridu cAy

-l-6 
n

'IriCu tq

1.455.14?i

17.01ai

1.007

5291

82.267'

86.164

n

56.1 '11

12.215

1.628

1.597

12.364

1.601

1.612

1 .513.Ci00 1 .

16.000

4:00

75.0r00

70.000

0

50.000

115,6%

1r7,00/o

36,8%

1tig,0%

120,3%

72,4%

90,1%

27,8%o

1M,1r/o

140,7Vo

0

90,6%

.289

12.3'17

907

1tl7

1:,2

1.:3

2

3

4

5

6

6.1

Doanh thu hoqt dong tdi chinh

Thu nhap khdc

Ng,p rrgdn s6ch
(v,AT & Thu6 TNDN)

Lgi n huAn tru6c thuA

Kirn rrgach xuSt t<triiu

Kirn rgach nhip kh6u

Sin lr"eqng sdn phArm chri y6u:

Sin xudt:

- rl6y ddu lsc (quy d6i)

- rl;i5y sdp cdc loai

-ii..- r\nan In (quy oot)

Tiriu thq :

- rlAy dAu lsc (qLry d6i)

- (liiey s6p cdc lo4i

- trlhin in (quy dtii)

121.2!i0 173,20/0

00
.82!-8 lCt1,7o/o

12.650

1.700

1.640

12.650

1.700

1.640

1.79t4

f .i8Bi3

114,5%

105,5%

114,9o/o

120,5%

107,6%

119,70/o

117,2%

112,00/o

116,8o/o

4.715 116,3%

1.7a;2 103,1%

1.913 116,6%

48i8

g6 ileu da kiem todn)
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Tinh hinh ti6u thu c0a thitruong thu6c 16 di6u trong ndm 2015 co
sdn luong crla todn ngdnh thu.6c 16 c<i bucvc tdng trudrig trd lqi sau n

. . Tinh hinh thuc hiQn sdn xuSt kinh doanh ndm 2015 dqt k6t qu6
vo doanh thu vd lgi nhuOn, cOng nhu thuc hion nghTa vu nop tnue ooi r

Doanh thu dqt 115% kO hoar;h vd cao hon 2Oo/o so voi cirng
NQp ngAn sSch dEt 1SB% ke hoach vd cao hon 44% so vOi

- Lqi nhuAn dat 173% k6 ho?c;h vd cao hon 41% so vdi cirng

2. D5nh gi6 tinh hinh nim 2015:

phir hqp, ddm bdo cung r?ng theo nhu cAu kh6ch hdng vd dem lai hiQu
ty. HiQn nay, chfng ta cOng dang gdp r0t dAu tu th6m thiSt bi d6p ring
luqng trong thoi gian s5p d€n.

so voi kd hoach d6 ra, cd
i nhd nudc:

irng chuydn bi6n tlch cuc.
ndm 2014 gi6m srit do 6p

n thdnh k€ hoach vd tdng

kinh doanh t6t cho c6ng
luEng vA ndng cao ch6t

ai sdn luEng nhu cdc ndm
i vdi thi trucrng khi nguoi
ng buon lQu thu6c 15 crla

trong nu6c c6 di6u kign ting trudng trong ndm qua.
cho sin phAm thu6c di€u

Sdn luEng ti€u thU cria C6ng ty d cd ba nh6m hdng chinh dAu
tr6n 10 % so Vdi cirng ky nim trudc.

. Di6n bi{n tinh hinh thi trudng ndm nay ting dAn d6u qua tung
bi6u d6 sau:

duqc the nien cu th€ dudi

OOi vOi sdn phAm in, t! trgng sdn phAm phuc vu xu6t khdu cho kh5ch hdng c6ng ty trong
ndm qua gidm tr6n 10% so vdi cirng k!'; tuy nhi6n, O6i vOi nh6m hdng vU thi trudng ndi dia,
cOng ty c6 sU fing trudng kh6 so voi cr)ng k!. DAy c0ng ld mUc ti6u
tfp trung de girr v0ng vd ting th6m thi ph6n d nh6m hdng ndy.

ty nh5m tdi, vd s6 ti€p tUc

O6i vOi sdn phdm giSy sdp, kh5r:h hdng c6ng ty c6 xu huong d6i sang giSy sap in
nhi€u mdu. Ddy ld lEith6 r5t ldn cria cOng ty khi chring ta d6 c6 slr bi, dAu tu mdy-c6ng nghg

I

.t
t

+
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VO sdn phAm cAy diiu lgc, sdn luEng c0a c6ng ty trong ndm qu
toc dQ tdng trudng cria ngdnh thu6c ld. Trong ndm qua, ch0ng ta d6
da-ng, d6p rlng ydu cau ph6t trien sdn pham crla khdch hdng trong vi€c
tri6n sdn ph5m diOu nhd (super slim, demi slim . . .). Cong ty da
dAu tu m5ythi6t bi cho xu huong tronlg ndm qua c0ng nhu trong thoi g

Thu6n loi:

Thuin loi ldn trong ndm ld chlit luong nguiin nguy€n tieu 6n
nguyOn vOt li€u c6 xu huong gidm vd slr n5m u5t tnong tin kip thoi
tich cuc d€n lEi nhuan dat dugc. D6y chinh ta thdi di6m thuan loi,
ph6n vd ky hEp dong cho k6 hoach nguydn tigu voi c6c nhd cung cdp
dinh gia thdnh sdn ph6m cho k6 hoach nim moi.

Voi lqi th6 vd mit chdt luqng s:in phAm c0ng nhu gi6 cd phir
khai duEc kh6 nhi6u sdn phAm mcvi cho nhi6u don vi kh6ch hdrng; voi
mft hdng mdi cr)ng vdi su duy tri cria nh0ng mft hang dang sdn
c6ng ty lu0n & mrlc 6n dinh vd ting tru'dng.

C6ng ty dd ddm phdn duEc voi lkhdch hdng c6c don d{t hdng c6
ch0 dgng sip xep ko hoqch sdn xu6t vrli s6 luqng t6n d6 gidm ti6u hao,
L5i suSt ngAn hdng trong ndm qua duyr tri d mrlc thAp dE tao thu0n toi
phf tai chinh trong muc d0 ki6m so6t, ilay ta mOt thuan lEi kh6ng nh6 so
ndm trucrc d6y.

Cong tiic xuat nh6p khAu - vdt tu duEc diAu ti6t kh6 t6t, hdng v€
luong t6n kho phir hcrp, ddm bdo ngr,ry6n v?t lieu phuc vu sdn xudt.
trang thi6t bi vd nhan sLr cOa cong ty dd duoc chuAn ui rdt tot cho co
ph5m m6i d6p r?ng cho thi truong thu6c ld ngdy cdng da dqng vd phong

Kh6 khin:

Cdc sdn phdm tr6n thi truong ngiiy cdng da dang v6 m5u md vd
d6p r?ng y6u cAu khdch hdng, gi0 v0ng vd tdng trudng thi trudng
dqng m5u m5, chring loqi ph6n ndo g6y kh6 k dn cho c6ng t6c chuAn
dr-r tr0 t6n kho ting cao do phdi dU tr0 nhi6u loai nguyOn v?t li€u khdc

Thue tieu thU dic bi€t voi m4t hiing thu6c t6 dusc di6u chinh td
luong dit hdng d6n vdo c6cth6ng cudii nem 2015 cCrng gdy kh6 khin
cria COng ty. Mgt kh6c, sdn luEng tdng cao vdo cu6i 2015 cOng dnh h
ti6u thq trong giai doan ddu ndm 2106.

Ti gia USD trong ndm 2015 tdng kh6 manh, x5p xi 5% c0ng di
sdn phAm cOa c6ng ty. Tuy nhi6n, su chrl dOng drr b6o tinh hinh vd d
dd gidm thi6u duqc thi€t hai vd 6n dinh gi6 dAu ra, tao ni6m tin cho

Th5ng O712O15, T6ng cUc Hdi quan dd c6 quyet dinh 5n dinh thu€
kh5u cia c6ng ty giai do4n 2OOg-2013 vA truy thu s6 ti6n tr6n 32 tf
h0u crla c6ng ty do phdi di6u chinh nOi tO vd dnh hudng d6n tinh hinh
ndm. C6ng ty dd n6 lLrc gidi trinh vd gri,i thu khi6u nqi d€n T6ng cuc Hii
Hdi quan dd kh6ng diAu chinh quyet dinh dd ban hdnh.

c6 sr,r tdng trudng t6t theo
khai nhieu sdn phdm da

so6t Tar-Nicotine, ph6t
bi t6t nguon lqrc vd tiep tqc

toi.

, tinh hinh gi6 c6c lo4i
ndm qua d5 c6 tdc dgng

ty cOng di thgrc hiQn dam
uyen ligu chinh nhim 6n

, 6n dinh, c6ng ty dd tri6n
luEng dit hdng cria nhCrng

dd gi0 cho sdn luong cia

luEng du trir k6o ddi vd
chi phi trong s6n xuAt.

cOng ty vdr phSt sinh chi
muc l6i suSt cao nhirng

ng theo ti6n dO sdn xudt va
c ngutin luc v0 m6y moc
tdc sdn xu6t nh0ng sdn

loai, C6ng ty di n6 luc
luoc. Tuy nhi6n, sLr da

vAt tu, phq tUng sdn xu6t,

tu dAu ndm 2016 ndn s6
vigc di€u pn6i sdn xuat
trr,rc ti6p d6n sdn luong

inh hu&ng d6n gi5 thdnh
phSn gi5 nguy6n vQt lieu

hdng.

i voi mit hdng giSy nhQp

d5 ldm gidm v6n chrl sd
i chinh cria c6ng ty trong

. Tuy nhi6n, T6ng cqrc

I

:
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su canh tranh cOa nhong nhd cung c0p kh6c, trong vd ngodi n
cung c5p cho ngdnh cong nghi6p thu6c t6 kh6ng nhcrns td kho khdn trr

trong lTnh vUc phU liQu

m5t ma sE di6n bi6n gay
manh, chAp nhQn sqr cqnh

git trong thoi gian tdi. Tuy nhi6n, c6ng ty se n6 ll/c ph6t huy c6c di
tranh, xem d6 nhu dQng luc ph6t tri6n trong tuong lai.

Tinh hinh tdi sdn, fgu6n v6n tai 3111212015 tdng so voi dau ndr

1?'0 
ti..cg.cfu nguon vtSn cu6i ndm 20.15 tuong aoi t6i hcrn so voi oa,

so nE phdi trd ndm 2015 gidm so vcvi rtAu ndm zots ta 34,6 ti dan d6n

a) Tii chinh:

620/o xu6ng 56,20/o.

wng 2,7 ty.

b) GO tuc:

sau:

t 2015 la 1,9 7o tuong r?ng
ndm 2015 do t6n kho gidm-,

trong no phdi trd gidm tu

_ .TOng lgi nhuin ke todn tru6c thu€ nim 2015 tins so voi ndm 20
ty. Kct qud hoqt dQng kinh doanh nim 2015 t6t so vcyi ndm 2014 doti6t
nhuQn tdng.

Doanh thu tdng 19,7o/o tuong ung 2g0,5 ti. chi phi tdi chinh tdn
Chi phl q-udn l1f doanh nghigp ting 78i,6% tuong ung 21,g t!, Chi phi

/ Loqi c6 phdn

./ M6nh gi6

./ Ti le c6 trlc

'/ Ngdy ding kf cu6i cung

,/ Thoi gian thgc hign chi trd

/ Loai c6 phAn

./ Menh gid

r' Ti le c6 trlc

C6 phAn pnO tfrOng.

10.000 d6ng/c6 phdn.

20%otrln menh gi6 (2.

20t04t2015.

20t05t2015.

: C6 phAn phO thdng.

: 10.000 d/c6 phAn.

: 15%l menh gie (1.500 d

4|d40,7Vo tuong rlng 35,1
kigm chi phigi6 vOn tdm tqi

46,00/0 tuong rlng 1 1,7 ty,
n hdng tdng 9,5% tuong

ty d5 trd c6 tuc dqt cu6i
212014 di tam ung ct5 trlc

nhu0n ndm 2014, cU th6

d6ng /c6 phi6u).

tiAn mit vdi ti le ld 15o/o I
n nim 2015, cu th6 nhu

c6 phi€u ).

pfr6 HO Chf Minh voi md
nuoc 0Oi vOi mqt doanh

drl trdch nhiQm eOi vOi cO

Theo Nghi quydt Dai hOi d6ng Cei dong 2015, ngay 2O]OS]2O1S, C
nln llt+ bdng ti6n mit voi ti tc ta 2cto/o.tvon eiau ie tong ty (Th6ng
ndm 2014 vdi ti l0 15%) tuong Ong vdi s6 ti6n 26.207.ooo.ooo dong tirp
nhu sau:

I

i

I

;

. Ngdy 2111212015, C6ng ty d5 tanr ung c6 tr?c do-t 01 ndm 2O1rS bZ
vOn di6u lQ cong ty, tuong r?ng vdi s6 tien 19.655.745.000 d6ng tu lEi n

./ Ngiiy ding kf cu6i cirng :2411112015.

/ Ngdy trd c6 tuc :2111212015.

C6 phi6u ni€m y€t cria COng ty tai Sd giao dich Chung kho6n Thdr
chung khodn ".CLC', Cong ty di thUc hien t5t nh0ng quy dinh cOa nf
nghigp.niem.yet, cong.b6 thdng tin chirnh x6c v t<ip [noi,-thuc hiQn dAy
dong v€ quy€n lgi vd cO tuc.
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Ce cdu c6 d6ng s& htpu c6 phi6u C6ng ty:

TT C6 tt6ng
Tqithdi li6m 24-11-2015

55lwqng
C6 d6ng

Si5 ci phAn s&
[i,u Ti16 nim giu

A GO d6ng trong nuoc : 489 12., 75.522 95,210/0

1 C6 eOng nhd nuoc (TCT Thu6c Lii Vi€t Namr 1 66 3.040 51,00%

2 Co clOng lon (Cty TL Sai Gdn > S%) 1 83 ,.270 6,38%

3 COng tlo?rn 1 3 589 0,03%

4 C6 dong khac 486 49 2.623 37,80%

HDQT, BGD, EKS 6 14 i.762 I ,12%o

Cd nhdn trong COng ty 69 41 t.940 3,20%

Cd nhdn ngodi COng ty 388 3.8 2.863 29,10%

TO ch(tc trong nvoc 23 57 .058 4,38%

B C6 cl6ng ngodri nu6c : 50 62 .308 4,79o/o

1 C5 nhdn ngodi nuoc 37 20 .578 1,59%

2 T6 chrlc ngoii nudc 13 41 .730 3,20Yo

Tting G6ng 539 13.1 t3.830 100,00%

Danh sdch c6 d6ng len :

stt T6n cO d6ng Dla chi SE c6 phiiiu
;& hfi'u

Tf 19 s&
hipu

1
TOng COng ty Thu6c LA VN -
COng ty TNHH m6t thdnh vi6rr

83A Lti Thuong Ki6t,
Phuong TrAn Hung Dqo,
Qu?n Hodn Kiem, Ha Noi

6 083.040 51o/o

2
C6ng TNHH mQt thdnh vi€n
Thu6c L6 Sdri Gdn

Khu CN Vinh L6c B, Binh
Ch5nh, TPHCM 36.270 6,380h

tao
Trong ndm 2015, c6ng ty dd thr;c hi6n duEc cdc muc ti6u dAu tu t

co s& vat chAt phuc vu cho nhu cAu sdn xuAt kinh doanh nhu sau:

- Trang bi vd lip ddt hodn chinh 01 mdy in 6ng d6ng 10 mdu
dua vdo sir dqrng d6p r?ng nhu cAu in cdc sdn phAm cdnh b
dqng c6c c6ng nghQ 6p nh0, in UV ngiy cdng nhieu.

- COng ty dang thWc hien tri€rn khai dU dn ddu tu th6m 01 m
may cit chia cuQn phuc vu cho cong t6c sdn xuAt sdn ph6
xudt cay d6u lqc. DL/ kien c;dc thi6t ni se OuEc lip dgt vd d
2016.

- Hodn thdnh xong c6ng trinh c6i tao hQitruong, dua vdo sir d

ng bi m6y m6c thiCt bi, ca

ro cur5i ndm 2015, kip tho
l hinh dnh, c0ng nhu ung

r in.6ng dong 08 mdu, 01
giay s6p vd 01 m6y sir

a vdo s& dr;ng trong ndn

rs tu dAu nim 2016.
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- Ti€p tUc thUc hiQn cong trinh di doi, cdi tao vd nang c6p n
kho do thoi gian s& dqrng d6 ldu. Vi€c di doi, cdi tAo dusc

phdn xu&ng sdn xudt va
thuc hi6n luAn phi6n, cuOn

cria C6ng ty. Du ki6n,

he th6ng phu trcr sdn xuAt
khi n6n trung tAm, sip

hEp vdi tinh hinh hi€n tai,

chi6u theo tirng giai eoa_n Oe kh6ng 6nh hudng viQc kinh
c6c cong trinh s6 hodn tdt tr*cyc cu6i ndm 20116.

- Ngoai ra, Cong ty con thuc' hi6n xong cdc c6ng trinh khdc c
trong ndm 2015 nhu: n6ng cAp, bdo tri tram bien the, he t

... Nhin chung cdc cong trinh dau tu dE dugcthwc hi€n theo dring ti
ti6p nhQn va l5p d{t hodn chinh c6c nr6y moc, thiet bi dua vdo sdn iud

x€p lqivitri kho, O6 tri mai'Odng sdn xudt... dap unt cho nfr u sdn xu5t crla c6ng ty.

d6, cdng ty dd ti€n hanh

kh6ch hdng, g6p phan tich cuc vdo k6t qud sdn xudt kinh doanh crla
ddp r?ng kip thoi nhu cAu
ty.

Thuc hiQn t6t c6ng t6c phdn phrSi ti6n luong, ti6n thudng ddm thu nh4p cho nguoi lao
dQng; di6u chinh muc dong BHXH, BHYT d€ cdn bQ, c6ng nh6n vi6n
th6ng d6nh gid hiQu qud cong vi6c qua KPI cria vi tri cong viQc.

tdm cong t6c; 6p dUng h0

C6ng ty chri dgng thu6 tu v6n xiiy dung vd ki6m so5t k6 hoach
eOi tOt, ti6p ttrc tri6n khai thuc hi6n cho ndm 2016.

s6ch ndm 2015 tuong

Thr,rc hi€n srla eOi, OO sung c6c quy ch6, quy dinh c0a C6ng ty
ddm bdo dUng theo qui dinh cria pr6p tu?t vd di€u te cong ty.

1. C5c chi ti6u kii hoach nim 2016

Ke tLr 0112016 chinh phi b5t dAu thuc hi6n ting rhue tiCu thu dac
15 di€u s6 t6c dQng khd nhi6u d€n sdn lugng ti6u thqr trong ndm 20116.

+4t . ' R ,t r.qot vor san pnam tnuoc
hoach dU ki6n cria C6ng

ty cho ndm 2016 duqc xAy dgrng tr6n co s& k6 hoach ti6u thu cria ng
cqnh tranh crla sdn phAm Cong ty tr6n tthitruong trong thoi gian t6i.

clng nhu ddm bdo su

COng ty dU ki€n mgt sO chi ti6u k6 hoach ndm 2016 nhu sau :

i
..i

1 'l'6ng doanh thu Tni0u d6rng

^ tlon nqAn s6ch - .^2 riir d nuZ-i:n'oxl rni6u dong

3 [.qi nhuf n trud,r; thu6 Tnigu d6rng

4 Siin luqng ti6ur lthu :

*l- Cay dAu lor: (quy d(if) -fri6u 
cAy'

- GiSy sdp czlc lo4i T5n

- Nhdn in (quy,d6i.) TriOu to,

2. C6c phuong hu6ng vi giii ph6p nhim thr,rc hfrgn k6 hoqch

L0 trinh tdng thu€ tieu thu dac biet eOi vOi mft hdng thuOc ld dd c6
ti€p d€n cdc don vi sdn xudt thu6c 16 dfi€u, qua do, tdc dOng d6n qud tr

1.763.66t)

118.531t

121.2511

14.4811

1.79t1

1.883

.6i95.000

7r5.000

8tt.000

96,1o/o

63,3%

66,0%

1,+.22.0 98,1o/o

1.84t0 102,60/0

1.84f0 97,70/0

20^16

luc s6 inh huOng truc
h thr,rc hiQn sdn xuAt kinh

thilrudng, kip thoi dua
xuAt kinh doanh:

doanh cia C6ng ty. Trong thoi gian toi, C6ng ty s6 luon theo sdt diSn
ra phuong ph5p giii quyet tt5i uu nh6t trong qud trinh qudn t1i di6u hAnh
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sdn ph6m.cOa cong ty chri yert.tap trung vdo thi trucrng trong n
Cong ty d6i voi khdch h?ng, nii tuc gi*-v0ng tfri pfrAn"frlOn io,
rgng nhirng thi phAn c6 ti6m nirrg ph6l tri€n; tich cuc dAy mqnh
chucrng,trinh chSm soc kh6ch hdng t6t, chinh sSch gi6 linh I

hoach d€ ra.

Chi dQng ldm vi€c rlOi .flacn hdng Oe Oieu chinh gi6 b6n sdn p
bdo hi€u qud sdn xudt kinh doanh Jrla cong ty gin ii€n uoi roi ich
c6ng ty dd xay dLrng.ke hoachr nguydn ri6u cho ndm 2016, ch
nguyon vat lieu c6 chat ruEng prhir hEp vd gi6 cd 6n dinh, canh
EUR cOng s6 ld y€u t6 quan trgng dnh hud:ng d6n hieu qud sdn
cria cong ty vi phan lcrn nguyOn vai tieu sdn xuZt cOa c6no iv aa, .
KO hoqch nghi6n cuu khoa hoc k! thuQt trong ndm 2016 t6p
chuyOn s6u trong viQc khai thdc nhong s6n ph5m moi theo xu hr
giSy sdp nhi6u mau, duc 16, cdy dau l6c th6ng thodng, cdc hieu ri
thoi ddp r?ng nhu cau thitruong, tdng sr?c can-h tranhi0a cong ty.

Luon theo doi chit ch5, cap nhat vd kip thoi c6 su di6u chinh khi
gioa ViQt Nam vd c5c nudc c6 hiou lqrc d5n d6n chinh sdch thu6
Theo d6i ti6n dO dAu-tu cdc thi6t bi moi, cdi-ti6n, b6o duOng nA
c6 nhdm duy tri ya bg sung ndng tqrc sdn 

"u5t, 
tan! f.na nang 

"a

cria cong ty vi lcrn nguyOn vdt li€u sdn xuat c0a c6ng ty d6u

dqng hieu qud v6n dAu tu.

doanh.

Tirng bu6c hoan chinh b0 mdy qudn tf diAu hdnh,_chu6n bi ngu6n
ty. lep yry lhu 9Ag c61O viQc vii hudng ph6t tri6n c0a C6n! ty;
ch6, qui dinh nOi b9, qet manh_ c6ng t6i ddo tao. Tdng cuong
thOng qua hoqt dgng cOa Ban ki6m sodt n6i b6.

Thuc hiQn chinh s6ch trd 96ng xrlng ddng, khuyen khich phong
sdn xu6t nhim khai th6c t6i ea c;ong su6iphuc vu san xubt mal

- N5-luc n6ng cao nd_ng suAt lao dr5ng, gidm ti6u hao vOt tu trong sd
qudn lf , khai th6c sir dung thiet bi vd nhAn c6ng mgt c6ch hiOu 

-qud

, cong tac sdn xuAt kinh doanh ndm 2016 s6 cdn o6i mat voi nhi6u
chuan,bi vd nhong lqi.thc ngi tai, Ban di€u hdnh vd todn the c6n b6,

Xin cdm on.

phdn ddu thuc hien tc noacn d muc ."o nr,et 
"o 

tn6, n"dn thdnh cdc
dOng C6 d6ng vd Hgi d6ng Qudn tri giarc.

ffryr./ CONG T
al ^?;t co PHAI

:.,tr ear uO

xdy dqrng hinh dnh crja
khong ngung khai thdc md

I t6c thj trudng, thuc hi6n
.... nhdm hodn thdnh k6

6m vcyi phuong ch6m ddm
;0a kh6ch hdng.

dQng tim ngu6n cung c5p
anh. Tf gid ngoai t9 USD,
xuAt kinh doanh ndm 2016
hdi nhqp kh5u.

I nAng -cao c6ng ngh6
sdn ph6m cao c6p nhu

tr6n sdn ph5m in.... Kip

s6 niep dinh thuong mai
, kh6u c6 sLr thay d6i.

cirp mAy m6c thi6t bi hi€n
tranh tr6n thitruong vd sir

lUc k6 thua cho Cdng
tqc ho_dn thign c6c qui
tac ki6m tra, gi6m s5t

thi dua sdng ki6n t

GIAM DOG

Tnng7 l7















56: /9? /TTr-GPCL Tp HCM, ngdy 0l thdng 04 ndm 2016

TO TRiNH
Vii cric nQi dung Dai hQi tl6ng cd C6ng thud'ng ni6n nim 2016

Kinh grJri: Quf c6 tt6ng - C6ng ty cd phin C6tLq'i

Can cu vdo Lu4t Doanh nghi0p 2014.
Cdn cri vdo didu le TO chuc vd Ho4t dQng cira Cdng ty Cd Phdn C6t Lqi.
Cdn cu vdo cac tdi liQu dd trinh Dai h6i ddng c6 d6ng,
rr^' +lHdi d6ng qudn tri C6ng ty C6 Phdn Cat Loi de xudt vir trinh Dai hQi ddng Co dong

c6c n6i dung chuong trinh cfra Dai hoi Oe Oai hoi xern x6t vd bi0u quy0t thdng qua nhu
sau:

XEM XET VA BIEU QUYET THONG QUA CAC NOI DUNG DUOI OAY.

, '7C6c brlo c6o tdng kdt cria Cdng ty gdm:

86o c6o Dai h6i dong co ddng vd vi6c thuc hi6n k€ hoach sdn xudt kinh doanh

2015 vd xdy dung k€ hoach kinh doanh ndm 2016 ciua Giarn ddc.
86o cao d6nh gia cdng tdc qudn ly kinh doanh cria H6i d6ng quin tri
Bao cao cua Ban Ki6rn sodt .

TONG CONG TY THUOC LA VIET NAM
CONGTYCO PIIAN CATLOI

CQNG HOA XA UgI CHU NGHIA\TET NAM
DQc LAp - Tu do - Hanh Phric

kinh

906.528.724 dong.

146.837.602 dong.

101.650. 140.758 tl6ng.

10r.650.r40.758 d6ng.

11.447.180.804 dons.

I.

1.

o

a

2. 86o c6o tiri chinh nim 2015 de ki6m todn vdi k6t qui hoat ilQng sin xu6t
doanh nhu sau:

-i. TOng doanh thu: 1.763.659.039.576 ct6ng

Bao g6m:

- Doanh thu bdn hdng vit cung cap dich vu; 1.762.605.673,250 ding
- Doanh thu hoail dQng tdi chlnlt:
- Thu nhqp khac: '

o Lo'i nhuAn sau thu6:

3. PhAn ptr6i tcri nhufln 2015: Trich lip cfc quf, c6 tric 2015.
. Lgi nhudn sau thue narn 2015:
o Trich cac qu! Cong ty ndrn 2015:

G6rn:
- rl .:- Auy dau ta va phat tri?n : 6.782.166.804 dong.

- QuI khen thao'ng, philc tq'i (10% LN sau thuQ; 9.865.014.000 d6ng.

I



- Qui thrtc hi€n cong tdc xd hAi; 300.000.000 dong
,':(b6 sung qu! phuc lqi)

- Quy rhaong ban quan ty diiu hdnh. 500.000.000 ding.
. C6 tri'c bing tidn 2015 (35% VDL): 45.863.405.000 ddng

- C6 tdrc dd tam irng dqt I-2015 (15% VDL) 19.655.745.000 dong.

- C6 tt?c dqr kien bo sung ndm 2015 (20% VDL) 26.207.660.000 d6ng.

. Lgi nhu4n sau thu6 con l4i chua ph6n ph6i: 30.942.122.401tl6ng.

4. K6 ho4ch sin xu6t kinh doanh 2016:

Tinh hinh ti6u thr,r cia thi truong thu6c ld di6u trong ndm 2015 da co sU tang trudng

trd lpi so vdi ndm 2014 khi nguoi ti6u dung dd quen vdi c6c rn6u in cdnh b6o, nhung kd tu

th6ng 0112016, Chinh phrJr bit dAu thUc hiQn tang thuti ti€u thu dic biet d6i vdi c6c s6n
, ^ ., ^ -.;phdm thudc la di0u s0 t6c dQng kh6 nhi6u d6n sin lugng ti6u thq trong ndm 2016, mat

kh6c c6c mflt hdng kinh doanh cira Cong ty hign nay dang c6 su canh tranh quy6t li€t tu

c6c c6ng ty tu nhdn. c6ng ty co von diu tu nuoc ngoai ho4t dQng tai Viqt Nam do v4y

C6ng ty sO phii diOu chinh gihm gitt b6n rnQt s6 s6n phArn d6 tang tinh c4nh tranh nhdm
,xgifr thi ph6n va giir kh6ch hdng. Can cri vdo k6t qu6 d5 d4t dugc trong nhirng ndm vira

qua, v6i thgc lqc hiOn co cira C6ng ty cirng v6i viQc xem x6t d6nh gi6 nhirng ytiu t6 thu4n

lqi vd kho khan s6p tdi, HQi ddng quin trf C6ng ty xdy dUng mQt s6 chi tiOu kd hoach

chinh nbrn 2016 trinh Eai hQi co dong nhu sau:

-l 
r . ,r I /ir. Tdng doanh thu: 1.695 tj'tt6ng.

. Lqi nhufn trudc thu6: S0 tj'tt6ng.

5. Kti ho4ch trri c6 tri'c nim 2016.

Can cu'vdo k6 hoach s6n xudt kinh doanh ndrn 2016, cdn cri viio nhu cAu v6n dAu tu
' ',' .A

cho phat tri6n sAn xu6t kinh doanh nam 2016 vd c6c ndm tiOp theo, HQi d6ng qudn trf d0

xudt c6 tuc chi tri cho c6 ddng ndm2016, hinh thuc vd c6ch thuc chi trd nhu sau:
A.,. Ti lQ co tuc dq ki6n: 25o/o tinh trOn v6n diOu 10.

o Hinh thric chi tr6: Bing ti6n m[t/ hoflc bang c6 phitiu.
o C6ch thric chi trA: Uy quy6n cho HOi d6ng quAn tri quy6t dinh s6 lAn chi tr6 vd '

thoi ditim chi trA co tri'c cho C6 ddne.

6. Tiing thir lao H6i tl6ng qufln tri, ban ki6m so6t nim 2015, mrlc thi lao HQi tl6ng
qu6n tri, Ban ki6m sodt nim 2016.

-lo TOng thu lao luong, thuOng, chi phi kh6c cua HQi d6ng qu6n tri, Ban kiOm so6t

sau thu0 ndm 2015:
./ T6ng thu lao(gdm thu lao, luong, thuOng, lgi ich kh6c) cua 6 thdnh vi€n

HQi d6ng quin tri: 3.257.908.284 el6ng.
,/ Tdng thu lao(gorn thu lao, luong, thudng, lgi ich kh6c) cua 3 thdnh viOn

Ban kidrn soitt: 7 7 7 .320.680 cl6ng.

. Dd xuAt mri'c thu lao hdng th6ng ndm 2016 cu th6:

-2



- OOi voi citc thdnh viOn HQi tldng qu6n tri kh6ng trgc ti6p ldm viQc tai Cdng

ty: 10.000.000 d6ng/thdnh vi6n/th6ng sau thu6.

- EOi vdi ciic thanh vi€n Ban ki6m soiit khdng truc tiiip ldm viOc tai Cdng ty:
8.000.000 cldng/thdnh viOn/thang sau thu€.

- Ddi vdi c6c thdnh vi0n Hdi d6ng qudn tri, Ban ki6m so6t la cfrc ctnbd trong
C6ng ty ki€rn nhiQm duoc huong php c6p tidn luong theo quy ch6 phdn phoi
tidn luong tidn thudng cria c6ng ty.

- Ti0n luong cria Trudng Ban Ki6m so6t: Muc tidn luong hdng th6ng: tuong
duong muc luong cira Vf tri Ph6 Gi6m d6c Kinh doanh vd duoc tinh vdo chi
phi kinh doanh cira Cdng ty. Tidn thuong duoc hudng cac khodn thudng
tuong tu nhu nguoi lao d6ng duoc quy dinh t4i Quy cht! phan pn6i fi0n
luong, tidn thuong cta Cdng ty.

7. Chgn tlon vi ki6m todn.

Cdn cri vdo danh s6ch c6c c6ng ty KiOrn to6n duoc Uy ban chung kho6n nhd nudc cho
'.iphep kiOrn todn cho cac c6ng ty ni6rn ydt, Ban kiOm soat d5 th6ng b6o cho rn6t so c6c

cdng ty ki6m to6n rndi giri h6 so d0 tuyOn chon don vi ki6m to6n thuc hiQn ki6m toan b6o

c6o tdi chinh ndm2016. Sau khi xem xet d6nh gi6,Ban ki0m so6t dO xu6t vdi Eai h6i c6

ddng lga chon C6ng ty TNHH Ki6m to6n vi Tu v6n UHY ACA- Chi nh:inh tai TP.H6
Chi Minh OC tiem to6n b6o cao tdi chinh ndm 2016 cho Cons tv C6 PhAn C6t Loi.

8. Th6ng qua didu lQ C6ng ty su'a Aai ltei li6u dinh kim).

9. Cfc v6n aii tnec Dai h6i a0 xu6t
-l A.Cac de xudt cria c6 d6ng hobc nh6m cd d6ng (ndu co), sO duoc

th6ng qua Dqi hQi d6ng c6 dOng.

dua ra th6o ludn

II. BAU THAY THE THANH VIEN HQI DONG QUAN TRI VA BAN
SOAT.

^^,o Sd lugng thdnh viOn HQi ddng qudn tri bdu thay thO ld 0l nguoi.
. 56 lugng thdnh vi€n Ban ki6m so6t bAu thay th6 ld 02 nguoi

,lThu tuc bdu thay thO duoc ti€n hdnh theo quy dinh cua Ban t6 chuc D4i h6i.

TrAn trong./.

Noi nhQn:
- Nhutr6n;
- HDQT; BKS;
- TCHC;
- Lu'u: VT,TCKT.

6Xr"/ cOruc rv
a'l ^2,il CO PHAN

i\ cdr r-cr

Phan Vin Tao

J



rOuc cOlc ry rru6c rA vreJ NAM

coNc rY co puAN cAr r,ot
ceNG HoA xA ttQl ctru NcHi.q. v-rur N*t

DQc LAp - Tq do - II4nh Phfc

56: CQ3 /TTr-CPCL TP.HO Ch{ Minh, ngdy dl thdng 4 ndm 2016

TO TRiNH
vd viQc bAu cfr thinh vi6n HQi tl6ng quin tri, thirnh vi6n Ban Ki6m so6t

Kinh gr?i: Quy cO ddng - C6ng ty c6 phAn CdtLqi

1. Cdn cu vdo Dcvn xin tu nhiQm cria Ong Truong Binh An Scrn, thinh vi6n HQi
d6ng qudn tri C6ng ty nhiQm W 2014 - 2018, xin tu nhiQm chric vg thanh viOn HQi
d6ng quan trf vi ly do chuyOn c6ng tdc vir Cdn cri Nghi quytft s6: lS9A{e-CpCL ngdy
011412016 cria HQi d6ng quan hi C6ng ty cd phAn CifiLgi, theo d6 d6ng y cho Ong
Scvn thdi gifi chric vu thdnh viOn HDQT tu ngdy 151412016, d6ng thcri gidi thigu $ng
Scm tham gia img cu thdnh vi6n Ban Ki0m so6t Cdng ty.

2. cdn cu Td trinh cua Tru6rng Ban Kiom so6t c6ng ty c6 phAn c6t Lqi ngdy
011412016 vO viqc nhAn sU Ban Ki0m so5t, theo d6:

Bd Nguy6n Thi Lan Axh, thanh viOn Ban Ki0m so5t C6ng ty nhiQm kj,2014
- 2018 c6 dcm xin tu nhiQm vi ly do: nghi huu theo ch6 dQ tu thring 7/2016 ,

DO nghi miSn nhiQm Ong Pham Hiru Tei, thenh viOn Ban Ki6m so6t C6ng ty
nhiQm ki 2014 - 2018 vi ly do Ong Tdi kh6ng du ti6u chuAn kiOm so6t viOn theo Ludt
Doanh nghiQp ndm 2014 qui dinh do kh6ng c6 bang c6p Ki0m to6n viOn hoac kti
vi6n.

3. Cdn cri vdo c6ng vdn s6 209ITL'fN-TCNS ngdy 15/03 12016 cria T6ng COng ty
Thu6c Le Viet Nam vd viec dO cri nhdn su tham gia HQi ii6ng quan tri vd Ban Kidm
so6t C6ng ty C6 phAn C6t Loi, theo d6 TOng COng ty Thu6c Le Viet Nam, c6 d6ng lon
n6m git 5l%v6ndi6u lQ, dd cu nhAn sg tham gia img cir vdo HQi d6ng quin tri vd Ban
Ki6m so6t c6ng ty c6 phan c6t Lqi t4i D4i hQi d6ng cd d6ng thuong niOn 2016:

6ng Huj'nh Nam - Ph6 phong T6 chric - Nhan sg T6ng c6ng ry Thu6c Lri
viQt Nam ld ngudi dai diQn 10% phAn v6n g6p cua T6ng c6ng ry tai C6ng ty c6 phan
cdt Lqi vd tham gia img cu vdo HQi ddng quan rri C6ng ty c6 phan C6t Lgi tai D4i
HQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2016 ctnC6ng fy CO fhan Cat I,qi.

 -ong Nguyon ThO Long - chuyOn vi6n Phdng Tdi chinh - 16 toan tong
c6ng ty Thu6c 16 tham gia img cri vdo Ban Ki6m so6t C6ng ty c6 phan C6t Lqi tai Dai
h6i d6ng c6 d6ng thuong niOn ndm 2016 cinC6ng ry c6 phAn CdtLqi.

4. cdn cir cdc quy dinh cua di6u lQ c6ng ry c6 phan cet Lgi, HQi d6ng quan tri
kinh trinh Dai hQi c6 d6ng c6c nQi dung sau:



a. Bigu quytit th6ng qua viQc d6ng y cho Ong Truong Binh An Scvn th6i ldm

nhiQm vp thdnh vi0n HQi ddng quan tri C6ng ty c6 phdn C6t Lqi.

b. Bieu quyet th6ng qua viQc d6ng f cho Bd Nguy6n Thi Lan Anh vd 6ng Pham

Hiru Tai th6i ldm nhiQm v.u thdnh viOn Ban KiOm so6t C6ng ty c6 phAn CA1L7L.

c. Bo phi6u bdu cri Ong Nam vdo HQi d6ng quin tri C6ng ty c6 phan C6t

Lgi theo quy dinh.

d. B6 phieu bAu ctr 6ng Nguyan ThC Long vi ong Trucrng Binh An Son vdo

Ban Ki0m so6t C6ng ty c6 phan C6t Lqi theo quy dinh.

fn6 te bau cri HQi tt6ng quan tri theo quy dtnh cria Ban t6 chric d4i hQi do Ban
--.2, '.4 ^ r ^ISem prueu cong Do.

Trdn trgng.l. tL

Noi nhQn:
- Nhutr0n;
- IDQT; BKS;
- Luu: VT,TCHC.

I DONG QUAN TRI
cHU TICH.

PHAN VAN TAO

,nl co pnAfu ll
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vrtN HeI oOxc euAN TRI, BAN KIEM soAr

O

a

a

cAc rNc
vrtN

: rruirNn NAM
Gidi tfnh:

Ngdy th6ng n6m sinh:

Noi sinh:

CMND:

Qu6c t!ch:

Ddn tQc:

Dia chi thudng tru:

s5 or li€n lpc:

Trinh dQ chuyOn mdn:

Qu6 trinh c6ng t6c:

+ 0411990

+ 12n994

+ 07/1997

+ 0512009 - d6n nay

Co quan dang c6ng t6c

Chrlc vy hiQn tpi:

Nam

07/5/t966

HdNoi

022005371 c6p ngAy 091912009 Qi: CA. TPHCM

ViQtNam

Kinh

08 Dulng 20, KDC Binh Hrmg, x6 Binh H*9,
huyQn Binh Ch6nh, Tp. HCM

Th4c sT QKKD, Crl nhdn Kinh t.5, Crl rihdn LuSt

NV Phdng T6 chric - Lao dQng - Tidn luong , C0ng ty In

vd Bao bi Liksin;
Phg tr6ch Kinh doanh COng ty TNIIH TM Vinh Thtuih

H*g;
Chuy€n vi€n Phdng T6 chrlc -Lao dQng - TiAn luong,

TOng c6ng ty Thudc 16 Viet Nam;

Ph6 Phdng T6 chtc - Nhan sg, T6ng cdng ty Thu5c h Viet

Nam.

T6ng C0ng ty Thu6c 16 ViQt Nam

Ph6 Phdng T6 chrlc - Nhdn sg, T6ng cdng ty Thu5c 16 Viet

Nam.

a

a

Lq/;,



u. cAc tNc vr0x n^q,N KIEM soAr

1. 0ng: TRITONG nimr AN sON

. Gidi tinh:

o Ngdy th6ng nlm sinh:

. Noi sinh:

. CMND:
o Qu5c tich:

o Dfln tOc:

. Dia chithudng tru:

. 36 DT lion lac:

o Trinh dQ chuY€n m6n:

o Qu6trinh c6ng t6c:

+ 1982 - 1988

+ 1988 -1994
+ 05/1994 - r0lr994

+ 1994 - 2000

+2000 -2004
+ 0312004 - 01/2005

+02/2005- l4l4D0l6
o Coquan dang cdngt6c:

2. Ong: NGIIYEN UfE I,OXC

e Gidi tinh:

. Ngdy th6ng n6m sinh:

o Noi sinh:

. CMND:

. Qu5c t!ch:

o DAn tQc:

o Dia chi thulng tru:

. 56 DT li€n lgc:

o Trinh dQ chuY€n m6n:

o Qu6trinh cOng t6c:

+ 01/2003- 02D005

+ 03/2005 - 08/2006

+ 08/2003 - 1212009

+ 07/2008 - 082010

+ 10/2010- d6nnaY

. Co quan tlang c6ng tac

o Chirc vg hiQn tqi:

Nam

02/08/1958

Sdi gdn.

020077958 c6p ngdy 12/1,211994 tei CA' TPHCM ; : -

ViQtNam

Kinh

247l65|Hodng Hoa Th6m - P. 5, Q' Pht Nhu$n, TP' HCM

08.3742rt27.

Cri nhdn Kinh t5 Tdi chinh, Thpc si QuAn trikinh doanh'

C6n b0 Thanh tra BQ tii chinh phia Nam;

K6 toan t6ng hqp - Nha m6y Thu6c 16 Vinh hQi;

T6 truong t6 ti5 toan - Vln phdng KV MiAn nam - H6ng

gia ViQt nam;

XN In Bao bi & PhP ligu Thu6c 16;

to6n XN In Bao bi & PhU liQu Thu5c 16;

Trudng phdng k6 to6n C6ng ty C6 ptrAn CfutLgi

K6 to6n tru0ng Cdng ty CO PhAn C6t Lqi'

COng ty c6 Ptrdn c6t Lqi.

Nam

03/l 0/l 980.

Th6iBinh

024933142 c6p ngdy 0914/2008 tai: CA' TPHCM

ViQtNam

Kinh

254/l2Nguy6n Oanh, Phudng 17, Qufln Gd V6p, TP' HCM

Th4c si Kinh doanh vd quin li, Crt nhin Kinh t6'

Nhdn vi€n Phdng K6 to6n, COng ty K! thuit x0y dlmg vd Vflt

liQu xdy dung (COTEC)

Nhdn vi€n K6 to6n t6ng hqp, Phdng Ki5 to6n - Xf nghiEp b€

t6ng Hdng Hd;

Nhdn vi€n kti to6n tdi chinh - VIn phdng dai diQn Jowat

(Thailand) Co.,Ltd tei TP. Hd Chi Minh;

Nhdn vi€nK6 to6n t6ng hqp - C0ng ty TNHH TMDV Ti€n Tin;

chuy€n vi€n tdi chinh k6 to6n T6ng c6ng ty Thu6c 16 ViQt Nam.

T6ng COng tY Thu6c 16 ViQtNam

Chuy0n viOn Phdng Tii chinh - K6 to6n, T0ng cOng ty Thu6c 16

Vi€tNam.



CQNG HOA XA HOl CHU NGHIA V I E T NAM 

Doc lap - Tif do - Hanh phiic 

DON XINXtr NHIEM 

Kinh gui: - Dai hoi d6ng c6 dong Cong ty c6 phan Cat Lgi 

- Hoi ddng quan tri Cong ty c6 phan Cat Lgi 

Can cu Di€u le T6 chuc va hoat dong Cong ty c6 phan Cat Lgi, 
Toi ten : Truong Binh An Son, sinh ngay 02/8/1958; 
CMND s6: 020077958 - Cdp ngay: 16/5/2009 - Tai: TP. H6 Chi Minh 
Hien la Thanh vien Hoi dong quan tri cua Cong ty c6 phan Cat Lgi. 
Nay toi lam don nay gui d^n Dai hoi d6ng c6 dong, Hgi d6ng quan tri Cong ty c6 

phdn Cat Lgi xem xet, chap thuan cho toi dugc tu nhiem chuc vu thanh vien Hgi dong 
quan tri Cong ty. 

Ly do: Toi chuyen cong tac theo sap xep cua Cong ty . 
Th&i gian: Can cu vao Nghi quyet Dai hgi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 

(du kien dien ra vao ngay 15/4/2016). 

Kinh mong Dai hgi dong c6 dong va Hgi dong quan tri Cong ty xem xet chap 
thuan don xin tu nhiem cua toi. Toi xin chan thanh cam on. 

Tran trgng kinh chao./. 

TP. Ha Noi, ngay J/T thdng 3 nam 2016 
Ngu-M viet don 

Trwong Binh An Son 







TCT THUOIC LA VIET NAM
coirc rY co pnAN'cAr Lgr

TP.HO Chf Minh, ngdy 0

TO TRiNH
VO vi€c nhdn stt ban ki6m sodt

Kfnh trinh: - Dai hQi tl6ng cO AOng;

- HOi tl6ng quin tri C6ng ty C6 phA

I" Tii li6u:
1. Can cri LuQt Doanh nghiQp s6 6812014/QH13 c6 hi€u luc tir n
2. Cdn cri:Di6u lg T6 chric vd ho4t d6ng cria C6ng ty C6 phdn

il. lI ki6n trinh
1. NhAn sq hiQn t4i cria Ban Ki6m so6t

Di6uL l0 Nghi quytit Dai hqi d6ng c6 d6ng phi6n ho.p thu,
208NQ-CI'CL ngiry 031412014 th6ng qua Ban Kiem sorit nhiO

co:

- Bd Mai Thi Thu Lan

- Bd Nguydn Thi Lan Anh
- Ong Pham Htu Tdi

Cdn cri Bi6n b6n cuQc ho.p cirng ngdy cria Ban Ki6m so6t,
ld BA Mai T'hi Thu Lan.

2.Li do thav d6i nhf,n su

Khoiin 2 Di€u 163 Ludt Doanh nghiQp quy dinh Truong
ldm viQc chLuy6n trirch tai cdng ty, hiQn nay Bd Mai Thi Thu Lar
Ban ki6m soSt nQi bO T6ng c6ng ty Thudc 16 Viet Nam, do d6 ch
so6t cira Bd Mai Thi Thu Lan khdng th6a di€u ki6n lu4t quy dinh.

Khoiin 2DiAu ft4LuQt Doanh nghiQp quy dinh Ki0m so6t
niOm y6t, cdng ty do Nhd nu6c n6m gi0 tr}n 50o/o v6n di6u lQ

hoflc kti toiin vi6n, Ong Phpm Hiru TAi kh6ng c6 bang c6p ld ki
to6n viOn, do d6 kh6ng th6a di€u kipn luQt quy tlinh.

Can cir nguyQn vQng tlugc tu nhiQm chric vg thdnh vi6n B
tt Dai hOi ctdng c6 d6ng nim2016 tai Don xin tt nhiQm cria Bd
ng Ay 1810312016 voily do du gc nghi chO dQ huu tri tu th6ng 07

III. Kiiim nghi
Kinh trinJh D4i hQi d6ng c6 d6ng d6ng y thay d6i nhdn sg Ban

BAu mdi hai thdnh vi6n thay the Ba Nguy6n Thi Lan
Tdi theo c6<> ly do tld nOu tr€n.

Chfc Trucrns Ban ki6m sodt sd do Ban ki6m so6t bAu
khoin 3 Diiiu 32 DiCu lQ td chric vd ho4t dQng cdng ty c6 phAn

Dai hQi d6ng c6 d6ng ndm20l6 thdng qua.

TrAn trong./.

Noi nhQn:
- Nhu trdn;

^1 1"- LO OOng;

- Luu: VT,BKS.

CQNG HOA XA Ugr CHU HiA vIET NArvr
DQc l$p - Tq do - nh phric

thdng 04 ndm 2016

Ci6t Loi.

dy 0Il7l20l5;
Lrri,

ni6n ndm 2014 s6

k;y 2014-2018 germ

g ban kiOm so6t

Ban ki€m so6t pl':Ldi

deLne ld Thdnh viOn
'Irucrng ban Ki€m

iOn c6ng ty c6 phAn

i ld ki6m to6n vi,3n
toiin vi6n hoac ,k0

K-i0m so6t C6ng ty
gury€n Thi Lan Anh
t6

so6t nhu sau:

vii Ons Pham Hiiu

theo quy dfnh 1.4i

lloi sau khi durvc

TM. BAN KI SOAT
TRIION EAN



C O N G HOA XA HOI C H U NGHiA V I E T NAM 

Doc lap - T y do - Hanh phuc 

DON XIN Tir N H I E M 

Kinh gui: - Dai hoi dong c6 dong Cong ty c6 phan Cat Lgi 

- Hoi dong quan tri Cong ty c6 phan Cat Lgi 

- Trudng Ban Kiem soat Cong ty c6 phan Cat Lgi 

Can cu Dieu le To chuc va hoat dong Cong ty c6 phan Cat Lgi, 

Toi ten : Nguyen Thi Lan Anh, sinh ngay 05/6/1961; 

CMND s6: 011133847 - Cdp ngay: 27/7/2007 - Tai Ha Ngi 

Hien la Thanh vien Ban Kiem scat eua Cong ty eo phan Cat Lgi. 

Nay toi lam dom nay gui den Dai hgi dong c6 dong, Hoi dong quan tri Cong ty c6 
phan Cat Lgi xem xet, chap thuan cho toi dugc tir nhiem ehuc vu thanh vien Ban Kiem soat 
Cong ty. 

Ly do: Den thang 07/2016 toi nghi viec huong che do huu. 

Thai gian: Can cir vao Nghi quyet Dai hgi dong eo dong thudng nien nam 2016 (du 
kien dien ra vao ngay 15/4/2016). 

Kinh mong Dai hgi dong eo dong va Hgi dong quan tri Cong ty xem xet chap thuan 
dom xin tir nhiem eua toi. Toi xin chan thanh cam om. 

Tran trgng kinh chao./. 

TP. Ha Noi, ngay ̂ /^ thang 3 nam 2016 
Ngucri viet den 

Nguyen Thj Lan Anh 
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TONG coNc rv ruuoc t-A upr N,zttr,t

cONc rY co pnAN cAr r,er

BAU THAY THE THANH

Cdn ct? LuQt Doanh nghiQp st)

I I ndm 2014.

Cdn cu Diiu l€ 6 ch[rc Cdng ty C6 Phdn Cdt Lqi.

kh6ng duoc vugt qu6 t6ng sd phi6u bdu dugc
^ ,.( , I

tren phi6u bdu thdnh vien [{DQT ho4c BKS.

b. Ddi tugng c6 quydn bAu crto:

-l-

+

+

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA Vry NAM
DQc Lfp - Tq do - H4nh Phtc

fP.HO Chi Minh, ngdy I5 thdng 04 ndm 20

THE LP BAU CU'
vIEN HQI DONG QUAX TFII ,'THANH \,'rf;,N
BAN KIEM SOAT

Kinh gui: Quf cd d6ng - C6ng ty c6 phAn CitLoi

)i tl,ton

TrOn co sd chucrng trinh cria Dai hQi c6 d6ng thuong ni6n ndrn 2Cf 16 v0 viOc BAu

sung, thay thrl thdnh vi6n HQi ddng quAn tri (GIDQT), thdnh vi6n Barr kiOm sorlt ((BK
cdng ty. HQi ddng qu6n tri kinh trinh Dai hOi tl6ng c6 d6ng th6ng qrua The lg, quy <linh bA

cu nhu sau:

l. 56 luqng, nhiQm k) thinh vi6n bAu thay th6 vho HQi tlOng quin tri , Ban KiOm

- 56 luqng thdnh viOn HQi d6ng qudn tri dugc bAu thay th6: 01 ngudi.

- NhiQm kj,cta thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri : 05 ndm.

^^,- Sd lugng thdnh vi€n Ban l(i€m so6t bdu <lugc thay thO : 02 nguoi.

- NhiQm kj,cria thdnh vidn lBan kidm so6t : 05 ndm.

2. Nguy6n t6c vir tliii tuqng bAur cfr:

^ ','a. Nguy6n t5c bAu cfr:

- Tht tpc ung crlr, dd cir nhdn sg d6 bAu vdo HDQT vd BI(S, vi0c

Thdnh vi6n HDQT,Thdnh vi€n BKS tudn thi dring quy dlnh oria I-u4t
^.1Di6u le C6ng ty vd viQc tham gia d€ cri, fng cf.

doanh nshiO

- ViQc bAu cri tudn thir nguLy6n t6c bAu ddn phi6u, theo do m6i c6 d6ng c6 t6ng s
phitfu biOu quytit tuong fng'voi tdng sd c6 phAn sd h0u nhdn voi sd thanh vir3n d

bAu cria HDQT hoflc BKS vd o6 d6ng co quyAn ddn htlt t6ng s6 phi6r: bAu cria minh c
- ^. A ,mol noac mot so uns. cu vlen.

Vi dp: C6 cl6ng A so hiru N c6 phi0u

Tdng s6 phi0u bdu thdnh viOn HDQT cria cO dOng A ld Ntr x l.

-i 
i r.^ r \ ir ! | .^ nrr^T6ng s6 phi6u bdu th2rnh vi6n BKS cria c6 d6ng A ld N ;< 2.

thgc hLiQn bd

+ C6 d6ng A co th6 d6n tAfi ch sd phi6u bdu cho ring cirriOn hodc chi mQt ph
AA

trong t6ng sd phi6u bAu tro{c c6 the b6 phiOu trdng. Sd phiOu b6u cho ung cri vi
quydn bi6u quydt cirar c6 ddng duoc



Ld c6 ddng sd hiru cO phdn co q.ryd.r bi€u quy6t hoflc nguoi dtroc uj' quy€n d\r hqp
I ..1 

^.quyOn biOu quy€t theo danh s6ch o6 d6ng c6ng ty ch6t ngiry 22l03l2tJl6.

3. Ti6u chuAn thinh v 6n HQi tI6ng quin tri
,t

Ti0u cht dn vd cliOu kiqn ldm thdnh viOn HDQT ph6i phir rqp vrii quLy dinh tai Di0u 1

cta Lu4t doanh nghiQp vi didu lQ Cdng ty,cu th6 :

a. c6 nang luc hanh vi ddn sp dAy dri, khdng rhuQc d6i quqng khOng tlugc quan
doanh nghiQp theo quy tlinh t4i khod 2 Di0u l8 cria Lu4t Doanh nghiQp;

b. C6 trinh dQ chuydn m6n, kinh nghiQm trong qudn ly lqinh doanh cria c6ng ty
khdng nhAt t iet pnai ld cd ddng cta :6ng ty.

c. Th4nh vi€n H6i ddng quAn tri c6ng ty co th6 d6ng thdi ld thLdnh vi6n FtQi
qu6n tri cria o6ng ty kh6c.

d. Th4nh vi6n HQi d6ng quin tri kh6ng dugc ld vcy hodc clldng, cha d6, cha nudi,
d6, me nu6i, pon d6, con nudi, anh ru6t, chi ru0t, em ru6t, anh 16, 9m 16, rchi ddu, em d6u c
Gi6m tl6c vd nguoi qu6n ly khiic cria cdng ty; kh6ng dugc ld ngqoi co li€n quan ciia ngu
quin ly, ngudi co thAm quyen bd nhiqm nguoi qudn ly c6ng ty nte (Tdng C6ng ty lhu6c
ViQt nam).

4. Di6u kiQn dtj cfr, ri'ng cfr thhnh vi6n HDQT

a. Trudc vd trong cuQc hgp DHCD, cdc c6 itdng c6 quy€n pirng nhau lQp nhom d€

cft ung vi6n thdnh vi6n HDQT.

b. C6c cd d6ng n6m giir cd phAn co quydn biOu quyt5t fto4g thoi h4n liOn tu,c it nh
s6u (06) th6ng co quydn gQp s5 quyen bi6u quy6t cta tung ngucri l4i v6ii nhau dtl dr) cfr ci

ring vi€n HQi d6ng qu6n tri. C6 dOng ho4c nh6m c6 d6ng n6m giir ti 5% d6n du6i ltJ%o tdn
s5 c6 phAn c6 quyOn bi6u quy6t dugc clO cri mOt (01) ring viOn; Q lAo/o <\dn dudi 30% d
dd cir tOi da hai (02) ring vi6n; tU:10% d6n du6i 40o/o dugc d0 cu 1Ol Oa ba (03) ring vi6n; t
40% d€n duui 50o/o dugc d0 cir t6i da bdn (0a) ring vi6n; tu 50% d€n duoi 60%o rlugc dd c

t6i da nAm (Q5) ring viOn; fi 60% tt6n dudi 70%o dugc tl6 cri t5i da s6u (06) ring vi€n; t
70% d5n du6ii 80% duoc dij cu t6i da bay (07) ung vi6n; vd ttr 80% dtin dvoi 90Yo dugc
cft tdi dathm(08) fng vi6n

c. Trusng hqp s6 lugng c6c ring vi6n HDQT thdng qua d$ cri vd ring cri v6n kh6n
thi s6 luqng oAn thi6t, HDQT ducrng nhiQm c6 thti dd cri th6m ring cri vi6n cho dri s6 lugn

r) r rring cri vi6n dd cu, ring cri. Co chO d€ cft hay c5ch thric HDQT dugng nhiQm d0 cri irng vi6
HDQT ph6i dugc HEQT cdng b6 rO rdng vd duo'c DHCD th6ng qua trudc khi titin hdnh

cir.

5. Ti6u chudn vi tli6u kiQn cria thirnh vi6n Ban ki6m so6t

'Thanh viQn Ban ki6m so6t phAi c6 ti0u chu6n vd di6u kiQn sau dAy:

a. Co ndng luc hdnh vi ddn sy dAy dt vd khdng thuQc d6i luqmg bi c6m thdnlh l4p

qudn ly doanh nghiQp theo quy tlinh cta Lu4t Doanh nghiQp.

b. Thdnh vi6n Ban kitim so6t phAi ld ki6m to6n vi6n hoflc k6 to6n'vi6n.

c. Thdnh vi6n Ban ki6m sodt khdng phii ld thdnh vi€n hay nhdn vi0n c[ra c6ng
,.iki6m to6n dQc lap dang thuc hiQn viQc ki6m to6n bilo c6o tdi chinh cria C6ng ty.
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d. Thdnh vi€n Ban ki6m so6t kh6ng ph6i ld thdnh vi€n HQi dong rqudn tr!, khOng

thdnh vi6n trong ban Gi6m d6c vd khdng ph6i ld ngudi trong bQ phAn kti to6n cta rC6n

Ki0m so6t viOn c6 th6 kh6ng phii ld c6 d6ng ctra C6ng ty

e. Thdnh viOn Ban ki€m sodt kh6ng phii ld nguoi c6 liOrr quan vdi cac thranh

HQi d6ng qudn trl, Ban Gi6m d6c vd K€ to6n truong cta C6ng ty

6, Di0u kign tIO cfr, rl'ng cfr thirnh vi0n BKS
a. Trudc vir trong cuQc hgp DHCD, c6c c6 ddng c6 quydn cung nhau l6p nhtrm

cft ring viOn thdnh vi6n BKS.

b. C6c c6 d6ng c6 quyAn gOp sO phitiu bi6u quy6t cria ttrng rrguoi lai vdi nhau
cir c6c ung viOn Ban ki6m so6t. C6 d6ng ho4c nh6m cO d6ng nim p;iir t* 5Yo ddn dudi
x a I .l

t6ng s6 c6 phan c6 quyOn bi6u quy6t duoc d0 crl mQt (01) ung vi6n;tu 10% dOn dudi
duqc de cri tdi da hai (02) ring vi€n; tir 30% d6n dusi 40yo drgp dt6 cir tOi Oa ba (.03)

vi€n; tu 40% d€n dudi 50% duqc dC cft t6i da b6n (0a) ung vi€n; tu 50% d6n drrdi
. -l , ,4. -duqc de cu toi da ndm (05) fng vi6n.

c. Trucrng hqp sd lugng c6c ring vi€n Ban kitlm so6t th6ng qua d0 c[r vd ring cri
kh6ng <lfi s6 lugng cAn thi6t, Ban ki6m so6t duong nhiQm co the d6 c,ri thdm ring cu vien

ch6 Ban ki6m so6t duong nhiQm tl6 cri ring vi6n Ban ki6rn so6t phlii du:gc c6ng b6, rO

vd phdi dugc D4i hdi d6ng cO d6ng thdng qua trudc khi ti6n hdnh dd cri.

7. H6 scr tham gia ring cir, dd cfr tI6 bAu b6 sung viro HEQT,$KS
a. H6 so tham gia ring cri, dd cir thdnh viOn HDQT,thdnh vi6n BKS bao gdm:

- Don xin ring ct (Mdu 1)/cl0 cri (Mdu ) tham gia HDQT;BKS
^K- So yOu ly lich do ring viOn tp khai (Mdu SYLL );

- Bdn sao hgp lQ:

+ Chring minh nhdn ddn/hQ chi6u;
+ H9 khAu thuong tni/Gi6y dang ky t4m trri ho4c gi6y to luong duong;

,J+ C6c bdng cdp chirng nh4n trinh d0 hqc vAn.

- Gi6y ty quydn d€ crlr hqp l9 (trong trucrng hqp cd d6ng riy quydn cho nguoi kh6c

cri):
- Vdn bin riy quy6n thdnh lpp nhom c6 ddng (Mau 3):
- Gi6y x6c nh4n cta C6ng ty chung kho6n , ld c6 d6ng/nh6m cd d6ng nam gifr

"lthi0u 5% s6 c6 phAn trd l€n trong thoi h4n li6n tpc ft nhdt s6u th6ng; (trong tradng
co d6ng nh6m co dong chaa ddng ky co dong/ nh6m co dong lon chi€m trAn 5?5

dieu l€ cho Cong ty truoc ngdy hqp Dai h/i co dong toi thi€u 6 thdng).

b. H6 scy tham sia fns cft/tlO ctr n6n duoc efti vO Ban t6 chric Dtai hdi crla C6n

trtfuc ngdy 12/04/2016 de HEQT xem x6L C6c trudng hqp dd rnghi rinLg cu/ dd cu Ba

chfc nh4n dugc sau khi t6 chuc bAu cri sO kh6ng co hiQu lpc vd kh6ng duoc xem xet

quy€t.

' r). . t,c. Chi nhirng hd so d0 cu/fng cft d6p fng dt tli€u kiQn tlO cft/ung cri vd nhiing
viOn d6p ung du di0u kiqn tuong ring cria thanh viOn HDQT,thdnh vi6n BKS mdi dugc
vdo danh s6ch irng cri vi6n c6ng b6 tai Eai hQi.

8. Trinh tU tiiin hhnh bAu cir

a. Phi6u bAu cfr:

-3-



9.

cao

vi6n

vi6n

vi0n

Trdn trong./.

BAN TO CHI,TC DAI HQI

-4-



Mdu 1: Don ung ctr thdnh vi€n HDQT

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VITT NAM
D6c l$p - TH do - H4nh phric

DON T|NG CIJ THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI

Kinh gdi: Ban T6 chri'c D4i h6i tl6ng c6 dong c6ng ry co phin crit Lqi

-T0n(t6 chric/c6nhAn) :

la c6 dong cua Cong ty Co phan
-S6 GCNEKKD/CMND/H6

-Dlachi:

CifiLo|
r.,(cnleu: i.cap ngay tai

-Di6nthoai:

-SocophAnsohD'u( l):

^: 
l 

' \
-Socophandaid ien(2):

-T6ngs6sohiruvdd4idi0n ( I +2 ) :

(Bangchfr':

""";"""' """""":"""':""""""' .......... I

- Chi0m: .......% v6n didu 16 cua Cong ty Co phAn C6t Loi.
Sau khi nghiOn criu Quy dlnh v6 tham gia ring cil vao Thdnh vi6n H6i d6ng quAn tri trong
Ei6u l0
C6ng ty vd Quy cne bau thay thO Thdnh vi6n H6i d6ng quin tri tai Dai hQi d6ng c6 d6ng
thuong ni6n ndm tdi chinh 2016, T6i/chirng t6i hodn todn d5p fng duoc c6c didu ki6n
duoc nOu tai c6 quyOn irng cu/dii cu 1A6i vOi t6 chri'c) tham gia
vdo Thdrnh v tri trong Dai hdi d6ng thuong ni6n ndm tai chinh
2016 cira C6 Lgi ducrc t6 chuc ngdy 16.

T6i/Chirng t6i cam ktit va chiu tr6ch nhi6m uO tinh trung thuc, chinh x6c va hgp ly citc
th6ng tin
nOu trOn.

Trdn trong



......, ngay ...... thdng...... ndm 2016
{r
u ng cu vren

116 so' kim tlreo:
d | ' r. | 1.1(i) So y6u ly lich cira ung.ctr vi6n (theo -4r);

(ii) Ban sao hop l9 H0 kh6u thudng tru/GiAy dang ky t4m trri hoflc giAy toiuong duong;
(iii) Ban sao hgp lQ Chfng minh thu nhin dAn/hQ chi6u va c6c bang cAp chung nh4n trinh
d0 hqc vdn cria ri'ng vi6n;



Mdu 2: Don di cfr thdnh vi€n HDQT

CQNG HOA XA FIOI CHU NGIIIA VIET NAM
DQc l6p - Tu do - H4nh phf c

EON DE CU TTIANH VIEN IIOI DONG QUAN TRI

Kfnh ghi: Ban 16 chri'c D4i h6i tl6ng cd d6ng C6ng ty Cd phin C6t Lqi

' I LA^r.- Ten (t6 chu'c/c{i nhAn):
ld c6 d6ng c[ra C6ng ty C6 phdn Cat Loi
- 56 GCNDKKD/CMND/HO chieu: cdp ngay tai ............
- Nguoi dai di6n (t6 chuc):
- Dia chi:
- DiQn.tho4i: ..............
- S9.g phAn so hfr'u (1): .............
- 56 c6 phdn dai di6n (2):
- 16"g s6 so hfr'u vd d4i diQn (l+2): ........
(Bnng chfr': ...............;.......:.. ...........;....................... ..... .. . .. ..)
- Chi6m: %o v6n di6u 10 cua C6ng ty c6 phAn C6t lqi
Sau khi nghiOn cuu Quy dfnh vO tham.gia ri'ng cu'vdo Thanh vien Hoi dong quin tri trong
Di€u le Cong ty vd ThO lq bAu thay th6 Thdnh vi6n H6i d6ng qudn trf t4i oai nQi d6ng c6:
d6ng thuong ni6n nam tai chfnh 2016 cua C6ng ty C6 ph6n Cat Loi duoc t6 chu'c ngdy

,1610412016, T6i/chung t6i tr6"n tror-rg d0 cil nhirng nguoi co t6n du6i ddy tham gia
u'ng cu viro Thdnh viOn H6i d6ng qu6n tri C6ng ty:
1. Ong/Bd:
- s6 cvmD/HO chi6u: ..... c6p ngdy ........ tai ............
- Eia chi thuong tru: ..........
- Eia chi li6n he:

^: i ':- bo co pnan s0 nu'u ..........
2. Ong/Bd:

Eia chi thuong tru:
- Dia chi lien h0:

^: .l ,l
56 c6 phdr-r so l-rfr'u.......



T6i/Chring t6i cam doan nhfrng ring cri vi6n trdn hodn todn d6p img dugc c6c diAu kiQn

tham gia.rao thann vi6n HQi ddng quAn tri quy dinh trong Di0u lq C6ng ty vd th6 l9 bAd

thay th{i Thdnh vi6n HQi d6ng quin tritai Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng niOn ndm tdi
chinh 2016
ctra C6ng ty Cd ph6n C6t lgi dugc t6 chuc ngdy 1610412016.

T6i/Chring tdi cam t<tit va chiu tr6ch nhiqm ve tinh trung thgc, chinh x6c vdhgp ly cdc

thdng
tin n6u tr€n.
Trdn trong

.....,n4dy ...... thdng...... ndm 2016
C6 A6ng

(Ky, ghi rd hp tAn, d6hg dtiu n€u td c6 dang phdp nhdn

HO so kim theoz
(i) So ytiu ly lfch do ngudi duqc dC cu khai (theo mAu);
(ii) Ban sao hqp l9 Hq khAu thuongtrilGilty deng $ tpm tru hoac gi6y td tucrng duong;
(iii) Giay riy quyOn hqp l9 (n6u c6 tl6ng ty quyOn cho nguoi kh6c dd cir);
(iv) Bin sao ho. p lQ Chring minh thu nhdn dan/hQ chi6u vdr c6c bdng cdp chring nh4n trinh
i10 hqc v6n cira ring vi6n.



Mdu 3: Vdn bdn thdnh lQp nhdm cii dilng
CQNG HOA XA HQI CI.IU NGIIIA VITT NAM

D6c l$p - Tr,r do - H4nh phfc

VAN nAN UY QUYEN THANH LAP NHoM C6 oONc

Kinh g6'iz Ban T6 chri'c Dqi hQi tl6ng ca dang cdng ry c6 phan cdt tcri

I. THONG TIN NHoM C6 oOxc:
Chring tgi ky t6n du6i d6y g6m c6:
1. Tdn c6 d6ng: ......;..........
- Sd CMND/H6 chiOu/GCNDKKD: ... cap ngdy ..........,...... tai

- Dia chi li6n hQ:

- 56 co phdn so hiru: ........
3. TOn co d6ng: .................
- So CMND/Ho chieu/GCNDKKD: ... cdp ngay .,............... rai

- Dia chi liOn h6:
- 56 c6phAn so hii'u:
Tong s6 co phdn cua toirn nh6m:
Chi6m: ...... % v6n di6u l€ cua Cong ty Co phdn Cdt loi
a1 . ,^, +l , ,1 \ I'Chung toi clong y thdnli I6p nhorn co d6ng vd d0 cu Ong (Ba) co tOn sau dAy duoc dai
di6n
nh6rn tham gia u'ng c[r lam Thanh vien H6i d6ng quin tri tai Dai h6i ddng c6 d6ng
thuong
nien nam tai chinh 2016 cua C6ng ty Co phAn C6t loi duoc t6 chuc ngayt 610412016

rr. T'rroNG TrN Ncuor DUOC UV qUVnN rlNG Crl:
Can cuquy dinh cira LuAt Doanh nghiQp, Di0u 16 C6ng ty vd ThO 16 bAu cu'Thdnh vi6n

IHoi dong quan tri tai Dai h6i cl6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm tdi chinh 2016, chring t6i
trAn trons dd cu':



1. 6ng/Bd:
- SO CVilVD/Hq chitiu: ..... 

"6p 
ngdy ................. tai

- Dia chi thuons trf: ..........
- Eia chi li0n h6:

- 56 c6 phAn so hiru
2.6nglBit:

- Dia chi thudng tru: ..........
- Dia chi li6n hq:

^A l ,I- 50 co pnan s0 nuu ..........
ViQc thdnh lAp nhom c6 dong va de cu ung viOn ctra chring t6i dugc l4p tr6n co sd hodn
todn ty nguyQn vh co dAy dn di€u kiqn d0 cu ung vi6n viro vf tri thdnh viOn HQi d6ng quin
tri theo Ayy dinh cira Di6u lQ Cdng ty vd ThO lq bAu cu Thdnh viOn HQi d6ng qudn tritai
Dai hQi d6ng cO d6ng thucrng niOn ndm tiri chinh 2016 ciaC6ng ty C6 phAn C6t Lqi

Chring t6i cam kdt vd chlu tr6ch nhiQm v0 tinh trung thuc, chinh x5c vir h-o. p ly c6c thdng
tin
n6u tr0n.
Trdn trong

Chii ki cria c6c cd AOng riy quyi:n
1.

2.

3.
4.



.., ngdy ...... thang...... ndm 2015
C6 tl6ng.il4i diQn

(Ky, ghi rd hq ftn, dong ddu n€u la c6 d6ng phapnhdn)

s

H6 so kdm theo:
(i) Scr y6u ly lich do nguoi duoc d0 cu tp khai (theo mdu);
(ii) Bdn sao hqp lq Hq khAu thuongtrflGi6y dSng ky t4m tru hogc gi6y to tucmg duong;
2...r n.( " I r rn , i i -^(iii) ciay uy quy€n hcr,p 19 (nOu cd tl6ng iry quydn cho ngudi kh6c dO cu);
(iv) Bin sao hqp lQ Chring minh thu nhdn ddn/hQ chitlu vd c6c bing c6p chimg nhQn trinh
tlQ hgc vdn cria ung vi6n.



c6Nc Ttr co pnAN cAr lor
DAr Hgr cO o,ONG THr.roNc NrtN 2016

Ngiy 15 thing 4 ndm20X,6

PHIEU BAU CTI
HQr ooNc QUAN rRI

T€n cd tl6ng : - Ma s6 ddnelr.:l! c6 d6ng:

c6 phAn

cd phAn

T6i ddng i b6 phiriu cho img vi6n HQi d6ng qu6n trinhu sau:

DANH SACrr UNC VITN

T(
^so

g 90ng sd prh-e.:Aiq s0 prhiGu biu (t6i ga blng r6ng
hi6u bdu du qc quydn quv6t dinh).

C6 tldng/nguoi tluqc riy quy6n
(Ky t€n, ghi rd hp t€n)



c0Nc ry c0 puAN cAr r,or
DAr Her c0 o0Nc rHuol{c NrfN zoro

Ngny t5 thrlng 4ndm2016

PHIEU BAU CIT
BAN KIEM SOAT

T€n cd d6ng : - M6 s6 ddng ky c6 d6ng:

0n: c6 phAn
nh: c6phen

x2)

Tdi d6ng y bo phi6u cho cdc img vi6n Ban ki6m so6t nhu sau:

C6 AOnglngucri tlugc riy quydn
(Ky ftn, ghi rd hp ftn)

STT DANH SACrr T/NC VITN so prufu
BAU GIII CHU

1

)

3

l6ng 90ns s6 phi6u uiu@
s6 phi6u bAr$qqq quydn quy6t dinh).



cONG rY co pHAN cAr Lor
DAr HOi co DONG THUoNG NrtN

Ngdy 15 th6ng 4 nlm 2016

THf BIEU QUYET
cAc Ner DUNG THEo ro rniNH DAr ngr cO oOxc rrnl,oxc NrtN zoro

T€n c6 d6ng: - M6 sti ii6ng k! cO d6ng:

Ngudi d{ diQn dugc riy quy€n:

f6ng sO c6 phAn so hiiu vd duoc riy quy€n: c6 phAn

T6ng sd c0 phAn c6 quydn bi6u quytit: c6 phAn

C6 tl6ngAlguoi ttuqc fry quy6n tham dg Dai hQi

(kj,, ghi 16 h9 ftn)

stt
Cdc Viin eO Ueo c6o vdr

trinh D3i hQi bi€u quy6t:
rAN

rnANn
KHONG

rAN rnANn
xudNc c6

Y rufN

I

2

a
J

4

5

6

8

9

l0

Bilo c6o cria Gi6m d6c v€ viQc thuc hi€n kt5 ho4ch
SXKD ndm 2015 vd xdy d\mg k6 hoach ndm20l6

B5o c6o cria H6i dOng quin tri v€ D6nh gi6 cdng t6c
quin ly kinh doanh ndm 2015.

86o c6o cria Ban kiiSm so6t vd qudn lf C6ng ty cria
HOi d6ng quin tr!, Gi6m d6c ndm ndm 2015.

B6o c6o tdi chinh dA ki€m to6n ndm 2015

Phdn ph6i Loi nhufln, c6 trtc 2015

K6 hoach sin xu6t kinh doanh ndm2016

Kt5 hoach tri cd tftc ndm20l6

Tdng thn lao HDQT, BKS ndm 2015 vd

Mrlc thir lao HEQT vd Ban Ki6m sodt ndm20l6

Chon Don viki€m to6nndm20l6

Sua d6i Di6u le Cdng ty

tr
T
tl
tr
tr
E
E
tr
tr
E

T
tr
T
tr
tr
tr
I
tr
tr
T

E
tr
tr
tr
tr
tr
tr
I
I
tr



t(
cONc rY co puAN cAr lgr

DAI HQI CO DONG THUONG NIEN
Ngiy 15 thdng 4 nim 2016

THf BIEU QUYET
NGHI QUYET DAI HQI C6 OONC THI/ONG NTNN 2016

TCn cd ddng: Md s6 clang ky c6 d6ng:

Nguoi dai dien dugc uy quyAn:

-l 
A A r I a 1 - \ 4 " ITdng s6 c6 phdn sq hiru vd dugc uy quydn: cO ph6n

T6ng sti c6 phAn c6 quyAn bi6u quy6t: cd phAn

rAN THANH KHONG TAN THANH KHONG C6 V KIBN

Cd ttdng/|,{guoi ttugc riy quyiin tham dU D4i hQi

(kj,, ghi rd hg ftn)



c0Nc rY co PHAN cAr lgr
DAr Her c0 oONG THTIONG NrtN

' Ngny 15 th6ng 4 nlm 2016

THE BIEU QUYET

Tdn cO d6ng: - MA sO eang ky .O {6ng:

Ngudi ttai diQn dugc riy quy€n:

-l ^ 
a , ).Tdng sd cd phdn sd hiru vd dugc riy quy€n: cO phan

Tdng c6 phAn c6 quy0n biOu quy6t

2\

c0 phfln



 1 

 

DỰ THẢO TOÀN VĂN ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2016 

2016 

 

ĐIỀU LỆ  

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI 

 

Điều lệ tổ chức và hoạt động này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Cát Lợi 

(dưới đây gọi là “Công ty”). Công ty là một công ty cổ phần, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp 

và các quy định của pháp luật có liên quan khác, nên Điều lệ, các quy định của Công ty, các Nghị 

quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù 

hợp với pháp luật liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

Điều lệ này được thông qua bởi các Cổ đông của Công ty theo Nghị quyết hợp lệ tại cuộc họp Đại 

hội đồng Cổ đông tổ chức vào ngày ……..tháng …….. năm 2016 

 

 

CHƢƠNG I 

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

 

1. : 

a. “Hội đồng quản trị” là Hội đồng quản trị Công ty. 

b. “Địa bàn kinh doanh” là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài. 

c. “Vốn điều lệ” là vốn do tất cả Cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này. 

d. “Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông 

qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

e. “Ngày thành lập” là ngày mà Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần 

đầu. 

f. “Pháp luật” là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 2 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa 

đổi bổ sung vào từng thời điểm. 

g. “Cán bộ quản lý” là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác 

trong công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn. 

h. “Người có liên quan” là tổ chức, cá nhân theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh 

nghiệp. 

i. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty. 

j. “Thời hạn hoạt động” là thời hạn hoạt động của Công ty như được quy định tại Điều 2 của 

Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua 

bằng nghị quyết. 

k. “Việt Nam” là nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. 

văn bản .  

3. ) được đưa vào chỉ để tiện theo dõi và không ảnh 

hưởng đến ý nghĩa của Điều lệ này. 

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không có mâu thuẫn với 

chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.  
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CHƢƠNG II 

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN  

VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công 

ty 

1. Tên Công ty. 

a. Tên đăng ký hợp pháp của Công ty bằng tiếng Việt: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI 

b. Tên đăng ký hợp pháp của Công ty bằng tiếng Anh:  

CATLOI JOINT STOCK COMPANY 

c. Tên viết tắt bằng tiếng Anh:   

CL Co 

2. Công ty được thành lập theo hình thức chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, 

tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và là công ty con của Tổng Công ty 

Thuốc lá Việt Nam. Công ty có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Trụ  sở đăng ký của Công ty: 

- Địa chỉ: Đường D Khu công nghiệp Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại:  (08) 37421118 

- Fax:  (08) 37420923 

- E-mail:  clco@catloi.com.vn 

- Website:  www.catloi.com.vn 

 Công ty có thể thay đổi Trụ sở đăng ký theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và được đăng 

ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

4. Giám đốc là Đại diện theo pháp luật của Công ty. 

5. Trong quá trình hoạt động, căn cứ vào nhu cầu về phát triển kinh doanh, Công ty có thể thành 

lập, giải thể, chuyển các Chi nhánh, Văn phòng Đại diện của mình ở trong và ngoài nước theo 

quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.   

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 49 và Điều 50 hoặc gia hạn hoạt 

động theo Điều 51 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập 

là 50 năm (năm mươi năm). 

 

 

CHƢƠNG III 

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

 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: 

a. In ấn bao bì các loại;  

b. Sản xuất, kinh doanh các loại vật tư phục vụ cho ngành công nghiệp; 

c. Hoạt động môi giới thương mại, dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu. 

d. Kinh doanh hoá chất (trừ hoá chất độc hại mạnh), giấy, màng PO-PP, hàng kim khí điện máy, 

máy móc thiết bị cơ khí, nguyên liệu sản xuất đầu lọc thuốc lá. 

e. Cho thuê: nhà xưởng, kho bãi, văn phòng. 

f. Các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

Nếu bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào trong số những lĩnh vực được nêu trên cần phải có sự 

chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thì Công ty chỉ có thể thực hiện lĩnh 

vực đó sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
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2. Mục tiêu của Công ty là thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong sản xuất và 

kinh doanh theo lĩnh vực, chức năng, ngành nghề đã đăng ký/thông báo với Cơ quan đăng ký 

kinh doanh theo quy định pháp luật. Đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả và đạt được mục tiêu thu 

tối đa các khoản lợi nhuận hợp lý, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, 

tăng lợi tức cho các Cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và không ngừng phát triển Công 

ty ngày càng lớn mạnh.  

 

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các họat động kinh doanh đã đăng ký/thông 

báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật  hiện 

hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm và được Hội 

đồng quản trị phê chuẩn. 

 

 

CHƢƠNG IV 

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 

 

Điều 5. Vốn điều  lệ, Cổ phần 

1. 

iệt Nam). Tổng số Vốn 

điều lệ của Công ty được chia thành 13.103.830 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần 

(mười ngàn đồng). 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và phù hợp với các 

quy định của pháp luật. 

3. Các cổ 

. 

4. Công ty có thể phát hành các loại Cổ phần với giá ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại 

hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Công ty có thể phát hành cổ phần với giá trả góp thành nhiều đợt. Kỳ đến hạn trả góp và số tiền 

trả định kỳ phải được xác định tại thời điểm phát hành cổ phần. 

6. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp sẽ được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm. Phụ lục 1 là một phần không tách rời của Điều 

lệ này. 

7. Cổ phần phổ thông mới dự kiến được phát hành sẽ được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện 

hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty. 

Công ty phải thực hiện việc chào bán theo phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

8. Công ty có thể mua cổ phần của chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định 

trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và có thể 

được Hội đồng quản trị chào bán theo hình thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật 

Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan. 

9. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí 

thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 

Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu  

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở 

hữu. 
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2. Chứng chỉ cổ phiếu phải được đóng dấu Công ty và phải có chữ ký của Đại diện theo pháp luật 

của Công ty theo các quy định của Luật Doanh nghiệp. Chứng chỉ này nêu rõ số lượng và loại cổ 

phần có liên quan, số tiền đã thanh toán, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và 

các thông tin khác mà Luật Doanh nghiệp quy định. Một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ được 

đại diện cho một loại Cổ phần. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo 

quy định của Hội đồng quản trị hoặc trong thời hạn 02 tháng hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản 

phát hành quy định (trong trường hợp phát hành cổ phần mới) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền 

mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành của Công ty, người sở hữu cổ phần này 

sẽ được cấp miễn phí chứng chỉ cổ phiếu. 

4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh 

thì chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và một chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn 

phí. 

5. Nếu một chứng chỉ Cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị 

tiêu huỷ thì một chứng chỉ cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần tương ứng sẽ được cấp cho người 

nắm giữ theo yêu cầu của người đó với điều kiện phải xuất trình giấy tờ chứng minh và thanh 

toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. Đối với cổ phiếu có giá trị danh nghĩa trên 10.000.000 

VND (Mười triệu đồng), trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp 

luật của Công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo trên phương tiện thông tin 

đại chúng về việc cổ phiếu bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, sau 15 (mười 

lăm) ngày kể từ ngày đăng thông báo mới được quyền đề nghị Công ty cấp cổ phiếu mới. 

 

 

Tất cả các mẫu chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào 

bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), trừ trường hợp mà các điều khoản và điều 

kiện hiện tại có liên quan đến các chứng chỉ có quy định khác, sẽ được phát hành có dấu và chữ 

ký mẫu của Đại diện theo pháp luật của Công ty. 

 

Điều 8. Chuyển nhƣợng cổ phần 

1. Tất cả các Cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và luật pháp có quy 

định khác. Tất cả Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo 

các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở giao dịch chứng 

khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên 

quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 

chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán. 

3. Trong trường hợp một Cổ đông bị chết, những người thừa kế hoặc những người quản lý tài sản 

của người chết sẽ được Công ty thừa nhận là người (hoặc những người) duy nhất có quyền hoặc 

hưởng lợi đối với Cổ phần, nhưng quy định này không giải toả tài sản của Cổ đông đã chết khỏi 

mọi trách nhiệm gắn liền với bất kỳ cổ phần nào mà người đó nắm giữ. 

 

Điều 9. Thu hồi cổ  phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phần, Hội 

đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền cùng với lãi suất trên 

khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán này gây ra cho Công ty theo 

quy định. 

2. Thông báo nêu trên phải nêu rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi 

thông báo), địa điểm thanh toán và phải nêu rõ rằng trong trường hợp không thanh toán đúng yêu 

cầu, Cổ phần chưa thanh toán hết đó sẽ bị thu hồi. 
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3. Nếu các yêu cầu của một thông báo nêu trên không được thực hiện, trước khi thanh toán đầy đủ 

tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu 

hồi số cổ phần đó. Việc thu hồi này sẽ bao gồm khoản Cổ tức được công bố đối với cổ phần bị 

thu hồi mà thực tế chưa được chi trả cho đến thời điểm thu hồi. Hội đồng quản trị có thể chấp 

nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định dưới đây và trong các trường hợp khác 

được quy định tại Điều lệ này. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 111 Luật 

Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải 

quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và 

cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu 

hồi, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh 

toán đủ theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp. 

5. Cổ đông nắm giữ các cổ phần bị thu hồi hoặc giao nộp sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với 

những cổ phần đó nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Công ty tất cả các khoản tiền 

có liên quan tới cổ phần đó mà vào thời điểm thu hồi hoặc giao nộp phải thanh toán cho Công ty 

cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (mức lãi suất tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn bằng VND tại 

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi 

hoặc giao nộp cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định 

trong việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phần vào thời điểm thu hồi hoặc giao nộp hoặc 

có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó. 

6. Thông báo về việc thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần trước khi bị thu hồi trước thời 

điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong 

việc gửi thông báo. 

 

 

CHƢƠNG V 

 

 

, các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: 

a. Đại hội đồng cổ đông; 

b. Hội đồng quản trị; 

c. ;  

d. . 

2. Các tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Công ty hoạt động 

theo quy định của Pháp luật và quy định của Điều lệ tổ chức đó. Công ty tôn trọng và tạo điều 

kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. 

 

 

CHƢƠNG VI 

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Điều 11. Quyền hạn của Cổ đông 

1. Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty và có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số 

cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài 

sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2. Người nắm giữ  cổ phần phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự, phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 

theo các cách thức sau đây: 



 6 

 

- Trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông; 

- Hoặc thông qua đại diện được ủy quyền; 

- Hoặc bỏ phiếu từ xa do Hội đồng quản trị quy định tại mỗi kỳ họp. 

b. Nhận cổ tức tương ứng theo số Cổ phần sở hữu tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh hàng năm 

của Công ty và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Tự do chuyển nhượng Cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và 

luật pháp; 

d. Trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần phổ thông đó 

cho tất cả cổ đông phổ thông thì cổ đông phổ thông được ưu tiên mua Cổ phần mới được 

chào bán tương ứng với tỷ lệ Cổ phần phổ thông mà họ sở hữu hoặc có quyền chuyển quyền 

ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác. 

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và 

yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ này, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và 

các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

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

phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và cổ đông loại khác 

theo quy định của pháp luật; 

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Luật doanh 

nghiệp; 

i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật. 

3. Một Cổ đông hoặc một nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% (năm phần trăm) cổ phần phổ thông 

trong thời gian liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên, có các quyền sau. 

a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát tương ứng với các quy định tại 

Khoản 2 Điều 24 hoặc Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu triệu tập Đại hội Cổ đông theo quy định tại Điều 13 Điều lệ này; 

c. Xem xét và trích lục biên bản các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa 

năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm 

soát; Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự 

và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt 

động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ tên, địa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành 

lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm 

đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu 

trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này và của pháp luật. 

4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng 

có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội 

đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong các trường hợp sau đây:  

a. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc không thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được 

giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời quyết định của Hội đồng quản 

trị; thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công 

ty hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;  

b. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc đã sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh 

của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;  

c. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc đã lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty 

để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;  
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d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

Điều 12. Nghĩa vụ của Cổ đông 

1. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế của Công ty; các quyết định của Hội đồng quản trị và các Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Thanh toán tiền mua Cổ phần theo số lượng cổ phần đã đăng ký mua theo đúng thủ tục quy định; 

không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ 

trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần 

hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội đồng quản trị 

và người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản 

nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút. 

3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

4. Các nghĩa vụ khác do Luật pháp quy định. 

5. Cổ đông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện 

một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá 

nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty. 

6. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông 

qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành 

viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội cổ đông. 

 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông 

thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong 

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

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm 

phù hợp nhưng phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định 

những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Đặc biệt thông qua các báo cáo tài 

chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập 

có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo Quí hoặc nửa năm hoặc báo cáo Kiểm toán của 

năm tài chính cho thấy Vốn chủ sở hữu bị mất một nửa;  

c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ít hơn số thành viên mà luật pháp quy 

định hoặc bị giảm quá 1/3 so với số thành viên quy định trong Điều lệ; 

d. Một Cổ đông hoặc một nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này yêu cầu 

triệu tập Đại hội bằng một văn bản kiến nghị nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ kí 

của các Cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của 

tất cả các Cổ đông có liên quan);  

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các 

thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ 

của họ theo Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động 

ngoài phạm vi quyền hạn của mình;  

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. 
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a. Hội đồng quản trị phải triệu tập một cuộc họp Cổ đông trong vòng 30 ngày kể từ ngày số 

thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận 

được yêu cầu quy định Điểm d và Điểm e Khoản 3 của Điều này. 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp nêu trên trong thời hạn 30 ngày tiếp 

theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định của khoản 5 điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp, những Cổ đông hoặc một nhóm các Cổ 

đông có yêu cầu tại Khoản 3 Điều 11 có thể triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông theo 

quy định của khoản 6 điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

d. Tất cả các chi phí triệu tập và tiến hành một cuộc họp các Cổ đông sẽ do Công ty trả. Chi phí 

này không bao gồm những chi phí do Cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể 

cả chi phí ăn ở và đi lại. 

 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng Cổ đông Thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a. ;  

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 

2. : 

a. Thông qua định hướng phát triển Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 

b. Quyết định mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại Cổ phần phù hợp với Luật 

doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại Cổ phần đó với điều kiện là mức cổ tức này 

không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các Cổ đông 

tại Đại hội đồng cổ đông; 

c. Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; 

d. Lựa chọn Công ty kiểm toán; 

e. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;  

f. 

đồng quản trị; 

g. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ; 

h. Quyết định loại cổ phần và số lượng Cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại Cổ phần; 

việc chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong 3 năm đầu, kể từ ngày 

thành lập Công ty; 

i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

k. Kiểm tra và xử lý vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công 

ty và các cổ đông của Công ty; 

l. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

m. Quyết định việc mua lại hơn 10% Cổ phần hoặc Cổ phần thuộc bất kỳ loại nào đã phát hành; 

n. Quyết định việc Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

o. 1 Điều 162 của Luật 

Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi 

trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. 

p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty. 

3. Cổ đông không được bỏ phiếu cho bất kỳ một nghị quyết nào để thông qua: 

a. Các hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều 37 của Điều lệ này, nếu Cổ đông đó hoặc người có 

liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp đồng; hoặc  
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b. Việc mua cổ phần của Cổ đông đó hoặc của bất kỳ người nào có liên quan đến Cổ đông đó. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo 

luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

 

Điều 15.  Các đại diện đƣợc uỷ quyền 

1. Các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự 

hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Đại diện được uỷ quyền không nhất thiết phải là 

Cổ đông. Tổ chức là cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy 

quyền tối đa ba người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một 

người đại diện theo ủy quyền được đề cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của 

mỗi người đại diện. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ 

quyền trước khi vào phòng họp. 

2. Việc chỉ định đại diện được uỷ quyền phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty 

và phải có chữ ký theo quy định sau đây:  

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người 

được uỷ quyền dự họp.  

b. Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải 

có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và 

người được uỷ quyền dự họp. 

c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và 

người được uỷ quyền dự họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện 

trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình 

cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao  hợp lệ của thư ủy quyền đó (nếu trước đó chưa 

đăng ký với Công ty). 

4. Lá phiếu bầu của đại diện được uỷ quyền trong phạm vi được uỷ quyền sẽ có hiệu lực ngay cả 

khi Cổ đông chỉ định đại diện uỷ quyền đó đã: 

a. Chết hoặc không có khả năng tự chủ hành vi của mình; 

b. Huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; hoặc  

c. Huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. 

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong 

các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được 

triệu tập lại. 

 

Điều 16. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi 

được cổ đông phổ thông nắm giữ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp thông qua 

đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên 

biểu quyết thông qua. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay 

đổi quyền chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 ( hai) Cổ đông (hoặc đại diện được uỷ quyền của họ) 

và nắm giữ ít nhất một phần ba giá trị mệnh giá của các Cổ phần loại đó đã phát hành. Trường 

hợp không có đủ số đại biểu như trên thì cuộc họp sẽ được tổ chức lại trong vòng 30 ngày sau đó 

và những người nắm giữ Cổ phần loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có 

mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu 

cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ 

phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ 

phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 
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3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại 

Điều 18 , Điều 19 20 . 

4. Trừ khi các điều khoản về phát hành cổ phần được quy định khác đi, các quyền đặc biệt gắn liền 

với các loại cổ phần có quyền ưu đãi trong một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến chia sẻ lợi 

nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các Cổ phần 

cùng hạng. 

 

Điều 17. Triệu tập Đại hội cổ đông, chƣơng trình họp và thông báo 

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội cổ đông được triệu tập theo các 

trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a. Lập danh sách các Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông 

không sớm hơn 10  ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Xác định thời gian, địa điểm Đại hội;  

c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên 

phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của 

công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất 10 ngày trước ngày họp Đại 

hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả 

cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên 

quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/ và đăng trên 

trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm 

thông báo họp Đại hội cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử 

(website) của Công ty để các cổ đông có thể tiếp cận. 

4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền đề xuất 

các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn 

bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 03 (ba) ngày trước khi bắt đầu họp Đại hội đồng cổ 

đông. Đề xuất phải bao gồm họ tên Cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội 

dung đề nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến 

Khoản 4 của Điều này nếu: 

a. Đề xuất không được gửi đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung. 

b. Vào thời điểm đề xuất, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ 

thông trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên. 

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông 

qua các Nghị quyết. 

d. Các trường hợp khác.  

6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo Nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp. 

7. Nếu tất cả các Cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc 

tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông thì những Nghị quyết được 

Đại hội nhất trí thông qua đều là hợp lệ ngay cả khi Đại hội đồng cổ đông không được triệu tập 

một cách phù hợp hoặc nội dung họp không được đưa vào chương trình một cách hợp lý. 

 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:  

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số 

phiếu biểu quyết.  

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn 

định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu 

tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 
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Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và 

những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.  

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong 

vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có 

thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và 

trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện 

uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn. 

4. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo 

thông báo mời họp theo quy định của pháp luật. 

 

19.Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải 

thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có 

quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên 

đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại 

hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng 

đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng 

vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề 

đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị 

của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của 

Chủ tọa. 

3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia 

và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến 

muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham 

dự sẽ không bị ảnh hưởng.  

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp 

Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị  còn 

lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không 

bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu 

chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.  

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội 

đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc 

họp.  

5. Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương 

trình của Đại hội đồng cổ đông. 

6. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn cuộc họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ 

số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ toạ quyết định mà không 

cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng (a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện 

cho tất cả những người dự họp; (b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo 

cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; (c) Có người dự họp cản trở, gây rối 

trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

Ngoài ra, Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ 

đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ 

ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải 

quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.  

7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại Khoản 6 

Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong só những thành viên tham dự để thay 
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thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó 

không bị ảnh hưởng. 

8. Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để 

điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được 

mong muốn của đa số tham dự. 

9. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng 

cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. 

Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về 

kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn 

trọng có thể  từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội. 

10. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được 

Hội đồng quản trị cho là thích hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó; 

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. 

Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện 

pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc 

sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

11. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, Hội đồng quản trị 

khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

a. Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ toạ đại hội 

sẽ có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp được theo Điều 

khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điểm chính của đại hội 

có thể đồng thời tham dự đại hội;  

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều 

khoản này. 

12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội 

ở Địa điểm chính của đại hội. 

Hàng năm Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông 

thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

 

20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau đây sẽ được thông qua nếu được 

số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b.  Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c.  Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d.  Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất; 

e.  Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

2. Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu 

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 

Điều này; 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ 

đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 

viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số 
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phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 

số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số 

phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ 

tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu 

chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;  

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và 

các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu 

giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. 

Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý 

để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý 

kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 137 của Luậ

. 

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

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 

quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền 

của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề lấy ý kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty; 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo 

uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền 

mở trước khi kiểm phiếu. Trường hợp phiếu lấy ý kiến gửi về dưới hình thức Fax hoặc thư điện 

tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc 

đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử đều không 

hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không gửi về coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát 

hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội 

dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu 

biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham 

gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 
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e. Các quyết định đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty và 

của người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới 

chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm 

về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, 

không chính xác; 

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi 

tư (24) giờ  kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;  

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và 

tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 

công ty; 

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông 

đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông 

qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

 

22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng 

cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 

(24) giờ  kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng 

chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải được 

lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự 

họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

 

23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn (90) chín mươi ngày, kể từ ngày công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 

biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được đề 

cập tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật 

Doanh nghiệp; 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty; 

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho 

đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

4. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc 

Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại 

Đại hội đồng cổ đông trong vòng 90 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ này. 

 

 

CHƢƠNG VII 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Điều 24. Số lƣợng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm năm (05) hoặc bảy (07) thành viên, trong đó có 01 

Chủ tịch. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội 

đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng 

quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng 

viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 

tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 

dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) 

ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 

cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử 

hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công 

bố rõ ràng và phải được Đại Hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các 

trường hợp sau: 

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị nữa theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến Trụ sở chính của Công ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Hội đồng quản trị có những 

bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d. Thành viên đó vắng mặt, không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong 

vòng sáu (06) tháng mà không có sự cho phép của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đã 

quyết nghị rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; 

e. Thành viên đó bị bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông. 

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên khác để thay thế chỗ trống phát sinh trong Hội 

đồng quản trị và các thành viên này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau 

khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có 

hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

mới tối đa là 05(năm) năm tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực. Trong trường hợp thành viên 

mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến 

trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng 

quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. 

6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp 

luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 

theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp. 

 

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. 

. 
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3. 

vụ sau: 

a. 

thông qua; 

b. 

hàng năm của Công ty; 

c. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh 

hàng ngày của Công ty; 

d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ; 

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn 

đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ 

quản lý đó; 

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

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền 

cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá xác định trước; 

h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, Cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường 

hợp được Đại hội cổ đông ủy quyền; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm  Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp 

đồng, hoặc chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đạ

; quyết định mức lương và lợi ích khác của những 

người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc 

phần vốn góp tại các công ty khác;  

j. 

nhiệm Giám đốc điều hành; 

k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; quyết định thời hạn và thủ 

tục trả cổ tức; xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

l. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty; 

m. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, 

bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm 1, Khoản 2, 

Điều 14 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ này. 

n. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 

o. ; 

p. ; 

q. Ngoại trừ các trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị 

quyết định tuỳ từng thời điểm, việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công 

ty (bao gồm các hợp đồng mua bán, sáp nhập, thâu tóm Công ty và liên doanh); 

r. 

diện thương mại có thẩm quyền và Luật sư của Công ty; 

s. việc vay nợ và thực hiện mọi khoản thế chấp bảo đảm, bảo lãnh và bồi 

thường của Công ty; 

t. 

nhưng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy chế phân cấp đầu tư của 

Công ty hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng 

năm; 

u. 

Việt Nam hay ở nước ngoài; 
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v. 

đến việc phát hành Cổ phiếu hoặc Trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; 

w. 10% cổ phần theo từng loại; 

x. 

phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình; 

y. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi Cổ phần của Công ty. 

4. Hội đồng quản trị phải nộp báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là 

việc giám sát của Hội đồng đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. 

Nếu không có báo cáo

. 

5. Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho viên chức cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện và hành 

động thay mặt cho Công ty, thậm chí cả khi vấn đề đòi hỏi việc đánh giá và đưa kết luận, trừ khi 

Luật pháp và Điều lệ quy định khác. 

6. Các thành viên Hội đồng quản trị (không kể các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù 

lao cho công việc của họ với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội 

đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.  

7. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền mà mỗi thành viên được 

nhận phải được ghi chú chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty.   

8. Mọi thành viên nắm giữ bất kỳ một chức vụ điều hành nào (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch), hoặc 

thành viên làm việc tại các Tiểu ban của Hội đồng, hoặc thành viên thực hiện những công việc 

khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của 

một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền 

công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

9. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn ở và các 

khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hịên trách nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị của mình, kể cả mọi chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng, 

hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

 

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản  trị 

1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch hội 

đồng quản trị sẽ không được kiêm chức Giám đốc Công ty khi phần vốn nhà nước nắm giữ tại 

Công ty vẫn còn trên 50%. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ như sau: 

a. Thay mặt Hội đồng quản trị triệu tập và chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Lập kế hoạch làm việc cho Hội đồng quản trị, xây dựng nguyên tắc, quy chế làm việc của 

Hội đồng quản trị; 

c. Triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị; 

d. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, phương thức họp cho phiên họp Hội đồng quản trị;  

e. Theo dõi việc thực hiện các nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua; 

f. Lập chương trình công tác và phân công thành viên Hội đồng quản trị thực hiện công tác 

quản lý Công ty; 

g. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

h. Đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính thường niên, báo cáo về hoạt động của 

Công ty, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán viên và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị 

cho các Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả 

kháng; hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một 
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thành viên Hội đồng quản trị khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị được quy định tại Điều lệ này. Trường hợp Chủ tịch không thể thực hiện nhiệm vụ của 

mình vì bất kỳ lý do nào đó mà không chỉ định ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị 

nào hành động như vậy thì các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một 

người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ tịch 

Hội đồng quản trị muốn từ chức phải có đơn gửi đến Hội đồng quản trị, trong thời hạn 30 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đơn Hội đồng quản trị phải ra quyết định về vấn đề này. Khi Chủ tịch 

Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn vì bất kỳ lý do nào thì Hội đồng quản trị phải bầu 

người thay thế trong thời hạn 10 ngày. 

 

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời 

hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Cuộc họp này do 

thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp 

có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các 

thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản 

trị; 

2. Cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, 

lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày trước ngày họp dự kiến. 

Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quí phải họp một 

lần. 

3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị mà không được có bất kỳ 

sự trì hoãn bất hợp lý nào khi một trong số các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản trình 

bầy mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a. Giám đốc hoặc ít nhất 05 Cán bộ quản lý; 

b. Hai thành viên Hội đồng quản trị trở lên; 

c. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

d. Ban kiểm soát.           

4. Cuộc họp Hội đồng quản trị nêu ở khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong 07 ngày sau khi 

đề xuất họp. Nếu Chủ tịch không chấp nhận triệu tập cuộc họp, những người mong muốn tổ chức 

cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của Kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 

Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình của Công ty. 

6. Địa điểm họp: Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công 

ty hoặc những địa chỉ khác ở tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội 

đồng và sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo và chương trình họp: Các cuộc họp phải được tiến hành trên cơ sở thông báo cho các 

thành viên Hội đồng ít nhất 03 ngày trước khi tổ chức, với điều kiện là các thành viên Hội đồng 

có thể khước từ thông báo mời họp bằng văn bản và sự khước từ đó có thể có hiệu lực hồi tố. 

Thông báo về cuộc họp Hội đồng sẽ phải được làm bằng văn bản bằng tiếng Việt và phải thông 

báo cả về chương trình họp, thời gian, và địa điểm họp và phải được kèm theo những tài liệu cần 

thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và cả các phiếu bầu 

cho các thành viên hội đồng không thể dự họp. 

8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Cuộc họp Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất chỉ 

có thể được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham 

dự cuộc họp. Trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy 

định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ 

nhất và được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên hội đồng quản trị dự họp. Thành viên 
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tham dự cuộc họp là các thành viên Hội đồng quản trị chính thức hoặc người đại diện theo uỷ 

quyền của họ được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

9. Biểu quyết. 

a. Trừ quy định tại điểm b Khoản 9 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người 

được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một 

phiếu biểu quyết. 

b. Thành viên Hội đồng sẽ không được biểu quyết về các hợp đồng hoặc giao dịch hoặc đề xuất 

nào mà thành viên đó hoặc bất kỳ người liên quan nào có lợi ích và lợi ích đó có thể mâu 

thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên hội đồng sẽ không được tính vào số lượng đại 

biểu tối thiểu cần thiết có mặt tại một cuộc họp về bất kỳ quyết nghị nào mà thành viên đó 

không có quyền biểu quyết. 

c. Theo quy định tại điểm d Khoản 9 Điều này, trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị, nếu 

có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên hội đồng hoặc liên 

quan đến biểu quyết của bất kỳ thành viên nào mà những vấn đề đó không được giải quyết 

bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên hội đồng đó, thì những vấn đề đó sẽ 

được chuyển tới Chủ toạ của cuộc họp và phán quyết của vị Chủ toạ liên quan đến tất cả các 

thành viên Hội đồng khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng trừ trường hợp tính chất và 

phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng liên quan chưa được công bố một cách thích đáng. 

d. Bất kỳ thành viên Hội đồng nào hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điều 37 Điều 

lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

10. Tuyên bố lợi ích: Một thành viên Hội đồng mà bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hoặc gián 

tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến với công 

ty sẽ phải tuyên bố bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần 

đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này nếu khi đó thành viên này đã biết là 

mình có lợi ích trong đó. Hoặc thành viên này có thể tuyên bố điều đó tại cuộc họp đầu tiên của 

Hội đồng được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong 

giao dịch hoặc hợp đồng liên quan. 

11. Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các Nghị quyết và ra Quyết định bằng cách tuân 

theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng có mặt (trên 50%). Nếu số phiếu tán thành 

và phản đối ngang bằng nhau, Chủ tịch sẽ là người có lá phiếu quyết định.  

12. Việc bỏ phiếu của người vắng mặt: Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt có thể biểu quyết về 

nghị quyết của Hội đồng bằng phương thức bỏ phiếu bằng văn bản. Những phiếu bằng văn bản 

này phải được chuyển tới Chủ tịch hoặc nếu không gửi được cho Chủ tịch thì cho Thư ký không 

muộn hơn 01 tiếng đồng hồ trước thời gian dự kiến họp. 

13. Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác: Một cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức 

theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị mà tất cả hoặc một số thành 

viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:  

a. Nghe từng thành viên Hội đồng khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng 

thời. 

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp, qua điện thoại hoặc 

bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (cho dù là đã được sử dụng vào thời điểm thông qua 

Điều lệ hay sau này mới được sử dụng) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo 

Điều lệ này, mỗi thành viên Hội đồng tham gia họp trong một cuộc họp như vậy được coi là "có 

mặt" tại cuộc họp đó. Một cuộc họp được tổ chức theo quy định này được coi là diễn ra tại địa 

điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một 

nhóm như vậy thì địa điểm mà Chủ toạ cuộc họp hiện diện sẽ được coi là địa điểm tổ chức cuộc 

họp. 
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Các nghị quyết được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành 

một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định sau 

đó bằng các chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp này trong biên bản cuộc họp. 

14. Nghị quyết bằng văn bản.  

Nghị quyết bằng văn bản phải được ký bởi tất cả những thành viên Hội đồng sau đây: 

a. Những thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng; 

b. Số lượng những thành viên có mặt không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy 

định để tiến hành họp Hội đồng. 

Loại nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như là một nghị quyết được các thành viên Hội 

đồng thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức như thường lệ. Nghị quyết có thể 

được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó được 

một thành viên trở lên ký. 

15. Biên bản cuộc họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản cuộc họp của Hội 

đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng 

xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội 

dung biên bản trong thời hạn 10 ngày kể từ khi chuyển đi. Các biên bản sẽ phải được lập bằng 

tiếng Việt và phải được ký bởi tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc 

Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên 

Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. 

16. Những người được mời họp dự thính: thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, những cán bộ quản lý 

khác và các chuyên gia của một bên thứ ba có thể dự họp Hội đồng quản trị theo lời mời của Hội 

đồng quản trị nhưng không được biểu quyết trừ khi bản thân họ có quyền được biểu quyết như 

thành viên Hội đồng. 

17. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền hành động và quyết định 

cho các tiểu ban trực thuộc bao gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng và một hoặc nhiều 

người khác ở ngoài Hội đồng nếu cho là phù hợp. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ 

thác, mọi tiểu ban đều phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra tuỳ từng thời điểm. 

Những quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là 

thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu 

quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng:  

a. Phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài không phải là thành viên Hội đồng quản trị ít 

hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban; và 

b. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại 

phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 

18. Giá trị pháp lý của hành động: Mọi hành động được thực hiện theo quyết định Hội đồng quản trị, 

hoặc của bất kỳ tiểu ban nào trực thuộc Hội đồng hoặc do bất kỳ người nào với tư cách thành 

viên của tiểu ban đó sẽ được coi là có giá trị pháp lý mặc dù quá trình bầu, chỉ định thành viên 

của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có những sai sót. 

 

 

CHƢƠNG VIII 

GIÁM ĐỐC, NHỮNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƢ KÝ CÔNG TY 

 

Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý 

Công ty sẽ phải ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm 

và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Giám đốc; một số Phó Giám đốc và 

một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Giám đốc và các Phó Giám đốc có thể đồng thời 

cùng là thành viên Hội đồng quản trị và do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn theo  một Nghị 

quyết được thông qua một cách hợp lệ. 
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Điều 29. Cán bộ quản lý 

1. Theo đề nghị của Giám đốc và sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty sẽ có một số lượng 

nhất định và các loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện các cơ cấu và thông lệ 

quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ từngthời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn 

cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám 

đốc sẽ phải do Hội đồng quản trị quyết định và Mức lương, tiền thù lao, lợi ích hợp đồng của 

những cán bộ quản lý khác sẽ theo quy chế công ty. 

 

Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm Giám đốc và quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều 

khoản khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc phải được công khai theo 

quy định. 

2. Nhiệm kỳ của Giám đốc là 05 (năm) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định thời gian khác 

ngắn hơn tại từng thời điểm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc 

có thể bị miễn nhiệm theo các quy định tại hợp đồng lao động (đối với Giám đốc được Hội đồng 

quản trị ký hợp đồng thuê). Giám đốc phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 65 của Luật 

doanh nghiệp. 

3. Quyền hạn và Nhiệm vụ.  

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh 

doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông 

thông qua; 

b. Quyết định tất cả các vấn đề kinh doanh hàng ngày mà không cần phải có quyết nghị của Hội 

đồng quản trị; Quyết định đối với các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có 

giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần

thì phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy chế tài chính của Công ty; Tổ chức và 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản 

lý tốt nhất; 

c. Kiến nghị về số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị 

bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết để thực hiện các thông lệ quản lý tốt nhất cũng như 

các cơ cấu do Hội đồng quản trị đề xuất và tư vấn cho Hội đồng quản trị để quyết định mức 

lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;  

d. Quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm 

và các điều ; 

e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch 

kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách 

phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 05 năm. 

f. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông 

qua; 

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

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản 

dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo Kế 

hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt 

động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải 

được trình cho Hội đồng quản trị để thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại 

các quy chế của Công ty. 
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i. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công 

ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Giám đốc và pháp luật. 

j. Giám đốc có thể uỷ quyền bằng văn bản cho Phó Giám đốc thay mặt mình giải quyết hoặc thi 

hành một số công việc của Công ty và chịu trách nhiệm pháp lý về việc uỷ quyền của mình. 

Trường hợp Phó Giám đốc vắng mặt thì Giám đốc có thể uỷ quyền cho các Trưởng – Phó 

Phòng ban, các cán bộ đứng đầu các đơn vị trực thuộc. 

4. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các Cổ đông.  

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực 

hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo cho những cơ quan này khi được yêu cầu. 

5. Bãi nhiệm, từ chức. 

a. Hội đồng quản trị bãi nhiệm Giám đốc với ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng biểu quyết tán 

thành (nếu Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị thì không kể biểu quyết của Giám 

đốctrong trường hợp này) và bổ nhiệm một Giám đốc mới thay thế.  

b. Đối với trường hợp Giám đốc xin từ chức thì phải có đơn gửi Hội đồng quản trị, trong thời 

hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị phải có quyết định xử lý vụ 

việc. 

 

Điều 31. Thƣ ký Công ty 

Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (01) Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm một Thư ký Công ty vào bất kỳ 

thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động hiện hành. Có thể cử hai hay 

nhiều người cùng làm đồng Thư ký Công ty. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều 

Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của thư ký Công ty bao gồm:  

1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu 

cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát; 

2. Tham dự và làm biên bản, nghị quyết các cuộc họp đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;  

3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;  

4. Cung cấp thông tin cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 (ba) thành viên, các Kiểm soát viên do Đại 

hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và Kiểm soát viên 

có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Tiêu chuẩn của kiểm soát viên: 

a. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. 

b. Kiểm soát viên không phải là thành viên Hội đồng quản trị, không phải thành viên trong ban 

Giám đốc và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty. Kiểm soát viên có thể 

không phải là cổ đông của Công ty. 

c. Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang 

thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

d. Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty. 

3. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. 

Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng Ban kiểm soát có các 

quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác 

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

trình Đại hội đồng cổ đông. 

4. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 

Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) 

ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được 

đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

5. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử 

theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát 

đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

6. Kiểm soát viên không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát trong các trường hợp sau: 

a. Kiểm soát viên đó không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại 

Điều 164 Luật Doanh nghiệp; 

b. Kiểm soát viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công 

ty; 

c. Kiểm soát viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những 

bằng chứng chuyên môn chứng tỏ Kiểm soát viên đó không còn năng lực hành vi dân sự; 

d. Kiểm soát viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong 

vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát 

ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; 

e. Kiểm soát viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông. 

 

 

1. Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 

a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan; 

b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu 

việc kiểm toán;  

c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của 

những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công 

việc của công ty nếu thấy cần thiết.  

d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng 

quản trị; 

e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ 

hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;  

f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công ty; 

g. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị 

chấp thuận; và 

h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban quản lý. 

2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin 

và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát và Thư ký Công 

ty phải bảo đảm rằng toàn bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho 

các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được 

cung cấp cho thành viên Ban Kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng 

quản trị. 

3. Ban Kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp và cách thức hoạt động của Ban 

nhưng không được họp ít hơn 02 lần mỗi năm và số lượng thành viên tối thiểu phải có trong các 

cuộc họp là 02 người. 
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4. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng mức thù lao theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

Thành viên của Ban Kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và 

các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát hoặc liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 

 

CHƢƠNG X 

–  

 CÁC HỢP ĐÔNG, GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT 

 

Điều 34. Trách nhiệm cẩn trọng  

khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên 

các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức 

độ cẩn trọng mà bất kỳ một người thận trọng nào khác cũng cần phải có khi đảm nhiệm vị trí tương 

đương và trong hoàn cảnh tương tự. 

 

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. 

ích cho Công ty; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình 

để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác. 

2. 

được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng 

này chỉ có thể sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích 

liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này. 

3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý và những người liên quan tới 

các thành viên nêu trên hoặc bất kỳ pháp nhân nào mà ở đó những người này có các lợi ích tài 

chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý 

khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin 

chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có 

liên quan. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến 

họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành 

viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và 

lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng 

quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép 

thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của 

những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; 
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b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như 

mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố 

cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ 

đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét 

trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc 

hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các 

cổ đông cho phép thực hiện. 

 

Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý khác vi 

phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự 

cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành 

vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các 

vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện 

do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán 

bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm 

theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên 

hoặc đại diện theo uỷ quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn 

trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ 

luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của 

mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại 

diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong 

các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường 

hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của 

Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của 

mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các 

khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý 

khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo 

hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

 

Điều 37. Hợp đồng, giao dịch phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp 

thuận. 

1. Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất được ký kết giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận:  

a. Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông 

của Công ty và người có liên quan của họ; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc; 

c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc có sở hữu phần 

vốn góp hoặc cổ phần;  

d. Doanh nghiệp mà những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 

Giám đốc cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ; 
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e. Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. 

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch nêu tại Khoản 1 Điều này nếu giá trị nhỏ 

hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. 

 

 

CHƢƠNG XI 

QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

 

Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 đều có quyền, 

trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi một văn bản yêu cầu được kiểm tra 

trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách các cổ đông, các biên 

bản của Đại hội Cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật 

sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ 

đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý có quyền 

kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của 

Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải 

được bảo mật. 

3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy Đăng ký Kinh 

doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng Cổ 

đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách 

kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác 

với điều kiện là các Cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ 

các giấy tờ này. 

4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của Công ty. 

 

 

CHƢƠNG XII 

CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

 

Điều 39. Công nhân viên và Công đoàn 

 Giám đốc sẽ phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua về các vấn đề liên quan đến 

việc tuyển dụng, lao động, buộc thôi việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ 

luật đối với cán bộ quản lý và người lao động cũng như những mối quan hệ của Công ty với các tổ 

chức công đoàn được công nhận theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những 

thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và pháp luật. 

 

 

CHƢƠNG XIII 

PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 

 

Điều 40. Phân phối lợi nhuận 

1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công 

bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản 

trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồngquản trị có thể quyết định thanh toán tạm ứng 

cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty. 
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3. Trừ trường hợp có các quyền đi kèm theo bất kỳ cổ phần nào hoặc các điều khoản phát hành cổ 

phiếu đó có quy định khác đi, mức cổ tức (có tính đến những cổ phiếu chưa được thanh toán hết 

trong thời gian cổ tức được chi trả) được chi trả theo tỷ lệ tương ứng với khoản tiền đã thanh toán 

cho việc mua cổ phiếu đó trong giai đoạn chi trả cổ tức.  

4. 

.  

5. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc 

từng phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (có thể bằng các cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được 

thanh toán hết tiền mua do công ty khác phát hành) và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi nghị 

quyết này. 

6. Cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một cổ phiếu nếu được chi trả bằng tiền mặt sẽ 

phải được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam và có thể được thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả 

tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng và nếu có rủi ro phát sinh thì 

cổ đông đó phải chịu. Ngoài ra, mọi khoản cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền 

mặt liên quan tới một cổ phiếu có thể được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng khi Công ty 

đã có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép Công ty thực hiện được việc 

chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Cổ đông. Nếu Công ty đã chuyển khoản 

theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp thì Công ty không chịu trách 

nhiệm đối với bất kỳ khoản tiền nào được Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng mà cổ đông đó 

không nhận được. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng 

khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc trung tâm lưu ký.  

7. Nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Hội đồng quản trị có thể quyết định và thông báo 

rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được quyền lựa chọn để nhận cổ tức bằng các cổ 

phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Những cổ phần bổ sung này được ghi là những cổ 

phần đã thanh toán hết tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần phổ thông bổ sung thay thế cho 

khoản cổ tức tiền mặt phải tương đương với số tiền mặt của cổ tức theo sự tính toán sát thực nhất. 

8. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết của mình có thể quy định 

một ngày cụ thể (ngày khoá sổ) làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của công ty mà theo đó 

những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền 

nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

Ngày khoá sổ này có thể là cùng ngày hoặc vào bất cứ thời điểm nào trước khi việc nhận các 

quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao 

dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan. 

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

và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

10. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên.  

 

 

CHƢƠNG XIV 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 

 

Điều 41. Tài khoản Ngân hàng 

1. Công ty sẽ mở tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam hoặc tại (các) Ngân hàng nước ngoài được 

phép hoạt động tại Việt Nam.  

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở 

nước ngoài theo các quy định của pháp luật, nếu cần thiết. 

3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản 

tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 
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Điều 42. Quỹ Dự trữ bổ sung Vốn điều lệ 

Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào Quỹ dự trữ để bổ 

sung Vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá năm phần trăm 

(5%) lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% Vốn điều lệ của 

Công ty. 

 

 

01 hàng năm và kết thúc vào ngày 

31 tháng 12 cùng năm. 

 

Điều 44. Hệ thống Kế toán 

1. Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc bất kỳ hệ thống 

nào khác được Bộ Tài chính chấp thuận.  

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của 

các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ 

thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. 

 

 

CHƢƠNG XV 

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA 

CÔNG CHÚNG 

 

Điều 45. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý 

1. Công ty sẽ phải chuẩn bị một bản báo cáo kế toán hàng năm theo quy định của pháp luật cũng 

như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và phải được kiểm toán theo quy định tại 

Điều 41 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp 

báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm 

quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh 

doanh. 

2. Báo cáo kế toán hàng năm phải bao gồm một Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài 

chính và một Bản cân đối kế toán cho thấy được một cách trung thực và khách quan tình hình tài 

chính của Công ty tại thời điểm lập báo cáo. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo 

tài chính. Nếu Công ty là một công ty mẹ thì ngoài báo cáo kế toán hàng năm còn phải bao gồm 

bảng cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con của mình 

vào cuối mỗi năm tài chính.  

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.  

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm cả ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng 

và quý của Công ty phải được công bố trên Website của Công ty.  

5. Bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân nào quan tâm sẽ được quyền sao chụp bản báo cáo tài chính 

hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ làm việc của Công ty, tại 

Trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

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

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 



 29 

 

Điều 46. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng 

Các Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo thường niên cùng các tài liệu bổ trợ khác phải được 

công bố ra công chúng theo những quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng 

khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu quan, cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật 

doanh nghiệp. 

 

 

CHƢƠNG XVI 

KIỂM TOÁN CÔNG TY 

 

Điều 47. Kiểm toán 

1. Tại Đại hội đồng Cổ đông hàng năm, một Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp 

pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công 

ty niêm yết sẽ được chỉ định để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp 

theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. 

2. Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo kế toán hàng năm cho Công ty kiểm toán độc lập sau khi 

kết thúc mỗi năm tài chính.  

3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo kế toán hàng năm cho biết 

các khoản thu chi của Công ty, lập Báo cáo Kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị 

trong vòng (2) tháng kể từ ngày kết thúc mỗi năm tài chính. Các nhân viên của Công ty kiểm 

toán độc lập thực hiện việc Kiểm toán cho Công ty phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

chấp thuận.  

4. Một bản sao của Báo cáo Kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi bản báo cáo kế toán 

hàng năm của Công ty.  

5. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp Đại hội 

đồng Cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội 

đồng Cổ đông mà mọi Cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại Đại hội về các vấn 

đề có liên quan đến kiểm toán. 

 

 

CHƢƠNG XVII 

CON DẤU 

 

Điều 48. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị sẽ thông qua một con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo 

quy định của luật pháp. 

2. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

 

CHƢƠNG XVIII 

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 

 

Điều 49. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: 

a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; 

b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; 

c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. 

d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định. 
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2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định và quyết định này phải được thông báo đến cơ quan có thẩm quyền để thông báo hay chấp 

thuận nếu thủ tục chấp thuận này là bắt buộc. 

 

Điều 50. Trƣờng hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông 

Trừ khi Điều lệ này có quy định khác, các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đang lưu hành 

có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới Toà để 

yêu cầu giải thể chiểu theo một hay một số các căn cứ sau: 

1. Các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất trong quản lý các công việc của Công ty dẫn 

đến tình trạng không đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản trị hoạt động. 

2. Các Cổ đông không thống nhất nên không thể đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để tiến 

hành bầu thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Có sự bất đồng nội bộ và hai hoặc nhiều phe cánh cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể sẽ là 

phương án có lợi hơn cả cho toàn thể Cổ đông. 

 

Điều 51. Gia hạn Hoạt động 

1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội Cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc Thời 

hạn hoạt động để Cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty thêm một thời 

gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị.  

2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm nếu số cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết 

có mặt trực tiếp tại Đại hội Cổ đông hoặc qua uỷ quyền bỏ phiếu tán thành việc gia hạn. 

 

Điều 52. Thanh lý 

1. Ít nhất sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một 

quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị sẽ phải thành lập Ban Thanh lý gồm (03) thành 

viên. Hai thành viên trong đó do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một thành viên do Hội đồng 

quản trị chỉ định từ một Công ty kiểm toán độc lập. Ban Thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt 

động của mình. Các thành viên của Ban Thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công 

ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến Thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên 

thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.  

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày được thành lập và 

ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban Thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các 

công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Toà án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; 

c. Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước; 

d. Các khoản vay (nếu có); 

e. Các khoản nợ khác của Công ty; 

f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán mọi khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây sẽ được phân 

chia cho các Cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước. 

 

 

CHƢƠNG XIX 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 
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Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền của 

các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay 

các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa: 

a. Một cổ đông hay các cổ đông với Công ty; hoặc 

b. Một cổ đông hay các cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hay Cán bộ 

Quản lý cao cấp. 

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. 

Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu mỗi bên trình bày các 

yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát 

sinh. Nếu tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên 

nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài 

cho quá trình giải quyết tranh chấp.  

2. Nếu không có quyết định hoà giải nào đạt được trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà 

giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào 

cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Toà án Kinh tế.  

3. Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi 

phí của toà án sẽ do Toà phán quyết bên nào phải chịu. 

 

 

CHƢƠNG XX 

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

 

Điều 54. Bổ sung và Sửa đổi Điều lệ 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa 

được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong  trường hợp có những quy định mới của pháp luật 

khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên 

được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

 

 

CHƢƠNG XXI 

NGÀY HIỆU LỰC 

 

Điều 55. Ngày hiệu lực 

1. Điều lệ này gồm 21 Chương với 56 Điều và 01 (một) bản Phụ lục kèm theo, được Đại hội đồng 

Cổ đông Công ty Cổ phần Cát Lợi nhất trí thông qua ngày ……….tháng ……..năm ………..tại 

thành phố Hồ Chí Minh vàcùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày ....... tháng ....... năm 2016. 

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó: 

a. 01 Bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. 

b. 05 Bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh. 

c. 04 Bản lưu tại Văn phòng Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty kể từ ngày có hiệu lực thi hành. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít 

nhất 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị. 
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 Tp.Hồ Chí Minh,ngày ....tháng .....năm 2016 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 CHỦ TỊCH HĐQT 
 


