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PHẦN MỞ ðẦU
ðiều lệ này là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt ñộng của Công ty cổ
phần Thủy hải sản Việt Nhật (dưới ñây gọi là Công ty), ñược thành lập và hoạt
ñộng theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. ðiều lệ, các
Quy ñịnh của Công ty, các Nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông và Hội ñồng
quản trị ñã ñược thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là
những quy ñịnh ràng buộc trong quá trình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của
Công ty.
Bản ðiều lệ này gồm 21 chương có 56 ñiều ñược ðại hội ñồng cổ ñông Công
ty thông qua và chấp thuận toàn bộ ngày … tháng … năm 2010.
I.

ðỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ðIỀU LỆ

ðiều 1. ðịnh nghĩa
1. Trong ðiều lệ này, những thuật ngữ dưới ñây sẽ ñược hiểu như sau:
a. "Vốn ñiều lệ" là vốn do tất cả các cổ ñông ñóng góp và quy ñịnh tại ðiều 5
của ðiều lệ này.
b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
ñược Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.
c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh
doanh.
d. "Cán bộ quản lý" là Tổng Giám ñốc ñiều hành, Phó Tổng Giám ñốc, Kế
toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty ñược Hội ñồng quản
trị phê chuẩn.
e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào ñược quy ñịnh tại ðiều
4.17 của Luật Doanh nghiệp.
f. "Thời hạn hoạt ñộng" là thời hạn hoạt ñộng của Công ty ñược quy ñịnh tại
khoản 5 ðiều 2 của ðiều lệ này.
g. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
h. “Cổ ñông” là người sở hữu ít nhất một cổ phần ñã phát hành của Công ty.
i.

“Cổ phần” là các phần hùn vốn có giá trị ngang nhau tạo thành vốn ðiều
lệ của Công ty.

j. “Cổ phiếu” là chứng chỉ góp vốn do Công ty phát hành hay bút toán ghi sổ
xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty.
k. “Trái phiếu” là hình thức nhận nợ của Công ty ñối với chủ nợ do Công ty
phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ hoặc các hình
thức khác theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật, xác nhận nghĩa vụ trả nợ
gốc và lãi của Công ty ñối với người sở hữu trái phiếu.
ðiều lệ Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
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l. “Cổ tức” là số tiền hàng năm ñược trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty
ñể trả cho mỗi cổ phần.
m. “Pháp luật” có nghĩa là tất cả các luật, pháp lệnh, nghị ñịnh, quy ñịnh,
thông tư, quyết ñịnh và các văn bản pháp luật khác ñược các cơ quan Nhà
nước Việt Nam ban hành theo từng thời kỳ liên quan ñến các hoạt ñộng
của Công ty.
2. Trong ðiều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy ñịnh hoặc văn bản
khác sẽ bao gồm cả những sửa ñổi hoặc văn bản thay thế chúng.
3. Các tiêu ñề (chương, ñiều của ðiều lệ này) ñược sử dụng nhằm thuận tiện cho
việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của ðiều lệ này.
4. Các từ hoặc thuật ngữ ñã ñược ñịnh nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu
không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong ðiều
lệ này.
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN
VÀ THỜI HẠN HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY
ðiều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng ñại diện và thời hạn
hoạt ñộng của Công ty
1. Tên Công ty:
Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẨN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
Tên tiếng Anh: VIETNHAT SEAFOOD CORPORATION
Tên viết tắt:

VISEA CORP

2. Hình thức sở hữu và tư cách pháp nhân:
a. Công ty là Công ty cổ phần, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ
tài sản bằng toàn bộ tài sản do Công ty sở hữu, ñược tổ chức và hoạt ñộng
theo Luật Doanh nghiệp và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan.
b. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng
ký kinh doanh.
c. Công ty thuộc sở hữu của các cổ ñông, trong ñó:
- Vốn ñiều lệ ñược chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
- Cổ ñông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
trong phạm vi số vốn ñã góp vào Công ty.
3. Trụ sở ñăng ký của Công ty:
a. ðịa chỉ

: C34/1 ðường số 2G, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện
Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

b. ðiện thoại : (08) 7653277
ðiều lệ Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
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c. Fax

: (08) 7653275

d. E-mail

: info@vietnhat.com

e. Website

: www.vietnhat.com

4. Tổng Giám ñốc là ñại diện theo pháp luật của Công ty.
5. Công ty bắt ñầu hoạt ñộng từ ngày ñược Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận ñăng ký kinh doanh và thời hạn hoạt ñộng là vô hạn. Việc gia hạn
hoặc chấm dứt hoạt ñộng của Công ty trước thời hạn do ðại hội ñồng cổ ñông
quyết ñịnh hoặc theo quy ñịnh của pháp luật.
6. Nguyên tắc tổ chức, quản trị, ñiều hành hoạt ñộng của Công ty
a. Công ty hoạt ñộng theo nguyên tắc tự nguyện, bình ñẳng, dân chủ, công
khai, tôn trọng pháp luật, bảo toàn vốn và sinh lợi.
b. Các cổ ñông của Công ty cùng góp vốn, cùng chia nhau lợi nhuận, cùng
chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các
nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi phần vốn của mình góp
vào Công ty.
c. Cơ quan quyết ñịnh cao nhất của Công ty là ðại hội ñồng cổ ñông.
d. ðại hội ñồng cổ ñông bầu Hội ðồng Quản Trị ñể quản trị Công ty, bầu
Ban kiểm soát ñể kiểm soát mọi hoạt ñộng kinh doanh, quản trị, ñiều hành
Công ty giữa các kỳ ðại hội ñồng cổ ñông.
e. ðiều hành hoạt ñộng hàng ngày của Công ty là Tổng Giám ñốc do Hội
ñồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, tuân thủ theo các quy ñịnh pháp
luật.
7. Tổ chức chính trị - xã hội tại Công ty:
a. Tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty họat ñộng trong khuôn khổ Hiến
pháp, pháp luật và theo ðiều lệ của tổ chức phù hợp với quy ñịnh của pháp
luật.
b. Công ty tôn trọng, tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể người lao ñộng thành lập
và tham gia hoạt ñộng trong các tổ chức quy ñịnh tại ñiểm a khoản này.
8. Công ty có các chi nhánh, văn phòng ñại diện và ñơn vị trực thuộc ở trong và
ngoài nước.
Công ty có thể thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển hoặc ñóng
cửa các chi nhánh và văn phòng ñại diện ở trong và ngoài nước ñể thực hiện
các mục tiêu của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Hội ñồng quản trị và
trong phạm vi luật pháp cho phép.
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III. MỤC TIÊU, PHẠM VI
CÔNG TY

KINH DOANH VÀ HOẠT

ðỘNG CỦA

ðiều 3. Mục tiêu hoạt ñộng, ngành nghề kinh doanh của Công ty
1. Mục tiêu hoạt ñộng của Công ty:
Công ty ñược thành lập nhằm ña dạng hóa hình thức sở hữu vốn, huy ñộng
thêm vốn từ bên ngoài, sử dụng vốn có hiệu quả; khai thác mọi tiềm năng trong
Công ty, phát triển sản xuất kinh doanh và dịch vụ ñể thu lợi nhuận cao, tăng lợi
tức cho các cổ ñông; tạo việc làm, thu nhập ổn ñịnh cho người lao ñộng; ñóng
góp phúc lợi cho xã hội, cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty.
2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
a. Sản xuất, mua bán hàng hóa nông-lâm-thủy-hải sản, thực phẩm chế biến,
bao bì;
b. Kinh doanh bất ñộng sản;
c. Dịch vụ giao nhận hàng hóa;
d. ðại lý mua bán, ký gởi hàng hóa;
e. Các ngành nghề khác theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt ñộng
1. Công ty có phạm vi hoạt ñộng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và ngoài nước theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
2. Công ty ñược phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt ñộng kinh doanh
theo nội dung của Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm
quyền cấp Công ty và ðiều lệ này phù hợp với qui ñịnh của pháp luật hiện hành
và thực hiện các biện pháp thích hợp ñể ñạt ñược các mục tiêu của Công ty.
3. Công ty có thể tiến hành hoạt ñộng kinh doanh trong các lĩnh vực khác ñược
pháp luật cho phép và ñược Hội ñồng quản trị phê chuẩn.
IV. VỐN ðIỀU LỆ, CỔ PHẦN.
ðiều 5. Vốn ñiều lệ, cổ phần.
1. Vốn ñiều lệ của Công ty là 86.800.000.000 ñồng (Tám mươi sáu tỷ tám trăm
triệu ñồng).
Tổng số vốn ñiều lệ của Công ty ñược chia thành 8.680.000 cổ phần với mệnh
giá là 10.000 ñồng/ cổ phần.
2. Công ty có thể tăng vốn ñiều lệ khi ñược ðại hội ñồng cổ ñông thông qua và
phù hợp với các quy ñịnh của pháp luật.

ðiều lệ Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật

8

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua ðiều lệ này bao gồm cổ phần
phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần phổ thông ñược quy ñịnh
tại ðiều 11 ðiều lệ này.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu ñãi khác sau khi có sự chấp
thuận của ðại hội ñồng cổ ñông và phù hợp với các quy ñịnh của pháp luật.
5. Cổ phần phổ thông phải ñược ưu tiên chào bán cho các cổ ñông hiện hữu theo
tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ
trường hợp ðại hội ñồng cổ ñông quy ñịnh khác. Công ty phải thông báo việc
chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần ñược chào bán và
thời hạn ñăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) ñể cổ ñông
có thể ñăng ký mua. Số cổ phần cổ ñông không ñăng ký mua hết sẽ do Hội
ñồng quản trị của Công ty quyết ñịnh. Hội ñồng quản trị có thể phân phối số
cổ phần ñó cho các ñối tượng theo các ñiều kiện và cách thức mà Hội ñồng
quản trị thấy là phù hợp, nhưng không ñược bán số cổ phần ñó theo các ñiều
kiện thuận lợi hơn so với những ñiều kiện ñã chào bán cho các cổ ñông hiện
hữu, trừ trường hợp ðại hội ñồng cổ ñông chấp thuận khác hoặc trong trường
hợp cổ phần ñược bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch
Chứng khoán.
6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty ñã phát hành (kể cả cổ phần ưu
ñãi hoàn lại) theo những cách thức ñược quy ñịnh trong ðiều lệ này và pháp
luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội
ñồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy ñịnh của
ðiều lệ này và Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.
7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi ñược ðại hội ñồng cổ
ñông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy ñịnh của pháp luật
về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
ðiều 6. Chứng chỉ cổ phiếu
1. Cổ ñông của Công ty ñược cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương
ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy ñịnh tại Khoản
7 của ðiều này.
2. Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của ñại diện theo pháp
luật của Công ty theo các quy ñịnh tại Luật Doanh nghiệp. Chứng chỉ cổ phiếu
phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ ñông nắm giữ, họ và tên người
nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy ñịnh của
Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ ñại diện cho một
loại cổ phần.
3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp ñầy ñủ hồ sơ ñề nghị
chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy ñịnh của Công ty hoặc trong thời hạn
hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo ñiều khoản phát hành quy ñịnh) kể từ ngày
thanh toán ñầy ñủ tiền mua cổ phần theo như quy ñịnh tại phương án phát
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hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ ñược cấp chứng chỉ cổ
phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng chỉ
cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì.
4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ
cổ phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ
phần còn lại sẽ ñược cấp miễn phí.
5. Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị ñánh
mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh ñó có thể yêu
cầu ñược cấp chứng chỉ cổ phiếu mới với ñiều kiện phải ñưa ra bằng chứng về
việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.
6. Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc
bảo quản chứng chỉ và công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường
hợp chứng chỉ này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục ñích lừa ñảo.
7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ.
Hội ñồng quản trị có thể ban hành văn bản quy ñịnh cho phép các cổ phần ghi
danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) ñược chuyển nhượng
mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội ñồng quản trị có thể
ban hành các quy ñịnh về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần theo các quy
ñịnh của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng
khoán và ðiều lệ này.
ðiều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác
Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ
các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ ñược phát
hành có dấu và chữ ký mẫu của ñại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường
hợp mà các ñiều khoản và ñiều kiện phát hành quy ñịnh khác.
ðiều 8. Chuyển nhượng cổ phần
1. Tất cả các cổ phần ñều có thể ñược tự do chuyển nhượng trừ khi ðiều lệ này
và pháp luật có quy ñịnh khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng
khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán sẽ ñược chuyển nhượng theo các
quy ñịnh của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở
Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
2. Cổ phần chưa ñược thanh toán ñầy ñủ không ñược chuyển nhượng và hưởng
cổ tức.
3. Trường hợp cổ ñông pháp nhân ñược sáp nhập, hợp nhất hoặc ñược thừa kế
quyền và nghĩa vụ của pháp nhân cũ thì cổ ñông pháp nhân mới phải gởi cho
Công ty các văn bản pháp lý về sát nhập, hợp nhất hoặc thừa kế. Hội ñồng
quản trị Công ty ñối chiếu với các quy ñịnh của pháp luật và của ðiều lệ Công
ty có liên quan ñể xử lý về cổ ñông, người ñại diện cổ phần.
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4. Trừ khi Hội ñồng quản trị có quy ñịnh khác (phù hợp với quy ñịnh của Luật
Doanh nghiệp), việc chuyển nhượng cổ phần có thể ñược thực hiện bằng văn
bản theo cách thông thường hoặc theo hình thức khác mà Hội ñồng quản trị
chấp nhận.
5. Trường hợp cổ phần ñược chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong
danh sách cổ ñông ñến ngày khai mạc họp ðại hội ñồng cổ ñông thì người
nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền dự họp ðại hội ñồng cổ ñông thay thế
cho người chuyển nhượng ñối với số cổ phần ñã chuyển nhượng nếu ñược
người chuyển nhượng ủy quyền.
6. Hội ñồng quản trị hoàn toàn có quyền từ chối ñăng ký chuyển nhượng bất kỳ
cổ phần nào nếu việc chuyển nhượng trái với ðiều lệ này.
7. Các quy ñịnh khác về chào bán và chuyển nhượng cổ phần ñược thực hiện
theo Luật Doanh nghiệp.
ðiều 9. Thu hồi cổ phần
1. Trường hợp cổ ñông không thanh toán ñầy ñủ và ñúng hạn số tiền phải trả
mua cổ phiếu, Hội ñồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ ñông ñó
thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền ñó và những chi phí
phát sinh do việc không thanh toán ñầy ñủ gây ra cho Công ty theo quy ñịnh.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiếu là
bảy ngày kể từ ngày gửi thông báo), ñịa ñiểm thanh toán và thông báo phải
ghi rõ trường hợp không thanh toán theo ñúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh
toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không ñược thực hiện, trước
khi thanh toán ñầy ñủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí
liên quan, Hội ñồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần ñó. Hội ñồng quản
trị có thể chấp nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy ñịnh tại các
Khoản 4, 5 và 6 ðiều này và trong các trường hợp khác ñược quy ñịnh tại
ðiều lệ này.
4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty. Hội ñồng quản trị có thể
trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người ñã sở
hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các ñối tượng khác theo những ñiều kiện và cách
thức mà Hội ñồng quản trị thấy là phù hợp.
5. Cổ ñông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ ñông ñối với
những cổ phần ñó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên
quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 10% một năm) vào thời ñiểm thu
hồi theo quyết ñịnh của Hội ñồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho ñến ngày
thực hiện thanh toán. Hội ñồng quản trị có toàn quyền quyết ñịnh việc cưỡng
chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời ñiểm thu hồi hoặc có thể miễn
giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền ñó.
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6. Thông báo thu hồi sẽ ñược gửi ñến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước
thời ñiểm 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.
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT
ðiều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:
a. ðại hội ñồng cổ ñông;
b. Hội ñồng quản trị;
c. Tổng Giám ñốc ñiều hành;
d. Ban kiểm soát.
VI. CỔ ðÔNG VÀ ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG
ðiều 11. Quyền của cổ ñông
1. Cổ ñông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng
theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ ñông chỉ chịu trách nhiệm
về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn ñã góp
vào Công ty.
2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:
a. Tham gia các ðại hội ñồng cổ ñông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp
hoặc thông qua ñại diện ñược uỷ quyền;
b. Nhận cổ tức;
c. Tự do chuyển nhượng cổ phần ñã ñược thanh toán ñầy ñủ theo quy ñịnh
của ðiều lệ này và pháp luật hiện hành;
d. ðược ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ
thông mà họ sở hữu;
e. Kiểm tra các thông tin liên quan ñến cổ ñông trong danh sách cổ ñông ñủ
tư cách tham gia ðại hội ñồng cổ ñông và yêu cầu sửa ñổi các thông tin
không chính xác;
f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp ðiều lệ công ty, sổ biên bản họp
ðại hội ñồng cổ ñông và các nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông;
g. Trường hợp Công ty giải thể, ñược nhận một phần tài sản còn lại tương
ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty ñã thanh toán cho
chủ nợ và các cổ ñông loại khác theo quy ñịnh của pháp luật;
h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy ñịnh tại
ðiều 90.1 của Luật Doanh nghiệp;
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i. Các quyền khác theo quy ñịnh của ðiều lệ này và pháp luật.
3. Cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông
trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:
a. ðề cử các thành viên Hội ñồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo theo tỷ lệ
sau:
Cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần của Công ty
trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng ñược ứng cử hoặc ñề cử người vào
Hội ñồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty. Các cổ ñông có quyền
gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau ñể ñề cử các ứng viên
Hội ñồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Số người ñược ứng cử hoặc ñề cử
theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty ñược quy ñịnh như sau: từ 5% ñến
dưới 10% ñược cử 1 người, từ 10% ñến dưới 30% ñược cử 2 người, từ
30% ñến dưới 50% ñược cử 3 người, từ 50% ñến dưới 65% ñược cử 4
người và nếu từ 65% trở lên ñược cử 5 người;
b. Yêu cầu triệu tập ðại hội ñồng cổ ñông;
c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ ñông có
quyền tham dự và bỏ phiếu tại ðại hội ñồng cổ ñông.
d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn ñề cụ thể liên quan ñến quản lý,
ñiều hành hoạt ñộng của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể
hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, ñịa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
ñối với cổ ñông là cá nhân; tên, ñịa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết ñịnh
thành lập hoặc số ñăng ký kinh doanh ñối với cổ ñông là tổ chức; số lượng
cổ phần và thời ñiểm ñăng ký cổ phần của từng cổ ñông, tổng số cổ phần
của cả nhóm cổ ñông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty;
vấn ñề cần kiểm tra, mục ñích kiểm tra;
e. Các quyền khác ñược quy ñịnh tại pháp luật và ðiều lệ này.
ðiều 12. Nghĩa vụ của cổ ñông
Cổ ñông có nghĩa vụ sau:
1. Tuân thủ ðiều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết ñịnh
của ðại hội ñồng cổ ñông, Hội ñồng quản trị;
2. Thanh toán tiền mua cổ phần ñã ñăng ký mua theo quy ñịnh; chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nguồn gốc vốn góp.
3. Chịu rủi ro về thua lỗ và gánh chịu các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác
của Công ty (nếu có) theo tỷ lệ và trong phạm vi tương ứng với phần vốn góp
vào Công ty.
4. Có trách nhiệm bảo vệ tài sản, uy tín Công ty, giữ bí mật các hoạt ñộng nghiệp
vụ của Công ty.
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5. Cung cấp ñịa chỉ chính xác khi ñăng ký mua cổ phần, Các cổ ñông có trách
nhiệm thông báo bằng văn bản chính thức cho Công ty biết khi thay ñổi ñịa
chỉ chính thức của mình ñể Công ty có ñiều kiện chuyển thông báo và tài liệu
khi có yêu cầu.
6. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành;
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức ñể thực
hiện một trong các hành vi sau ñây:
a. Vi phạm pháp luật;
b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác ñể tư lợi hoặc phục vụ lợi ích
của tổ chức, cá nhân khác;
c. Thanh toán các khoản nợ chưa ñến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy
ra ñối với công ty.
ðiều 13. ðại hội ñồng cổ ñông
1. ðại hội ñồng cổ ñông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. ðại hội
cổ ñông thường niên ñược tổ chức mỗi năm một lần. ðại hội ñồng cổ ñông
phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài
chính.
2. Hội ñồng quản trị tổ chức triệu tập họp ðại hội ñồng cổ ñông thường niên và
lựa chọn ñịa ñiểm phù hợp. ðại hội ñồng cổ ñông thường niên quyết ñịnh
những vấn ñề theo quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ Công ty, ñặc 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 ñộc lập ñược mời tham dự ñại hội ñể tư vấn cho
việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.
3. Hội ñồng quản trị phải triệu tập ðại hội ñồng cổ ñông bất thường trong các
trường hợp sau:
a. Hội ñồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
b. Bảng cân ñối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo
cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn ñiều lệ ñã bị mất một nửa;
c. Khi số thành viên của Hội ñồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp
quy ñịnh hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy ñịnh trong ðiều lệ;
d. Cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 11 của ðiều lệ này
yêu cầu triệu tập ðại hội ñồng cổ ñông bằng một văn bản kiến nghị. Văn
bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục ñích cuộc họp, có chữ ký
của các cổ ñông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản ñể
có ñủ chữ ký của tất cả các cổ ñông 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 ñồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao
vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo ðiều 119 Luật Doanh
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nghiệp hoặc Hội ñồng quản trị hành ñộng hoặc có ý ñịnh hành ñộng ngoài
phạm vi quyền hạn của mình;
f. Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ công ty.
4. Triệu tập họp ðại hội ñồng cổ ñông bất thường
ðại hội ðồng cổ ñông bất thường ñược triệu tập ñể giải quyết các vấn ñề
thuộc thẩm quyền của ðại hội ñồng cổ ñông trong các trường hợp khẩn cấp
hoặc cần có quyết sách kịp thời.
a. Hội ñồng quản trị phải triệu tập họp ðại hội ñồng cổ ñông trong thời hạn
ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội ñồng quản trị còn lại như quy
ñịnh tại Khoản 3c ðiều này hoặc nhận ñược yêu cầu quy ñịnh tại Khoản 3d
và 3e ðiều này.
b. Trường hợp Hội ñồng quản trị không triệu tập họp ðại hội ñồng cổ ñông
theo quy ñịnh tại Khoản 4a ðiều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp
theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội ñồng quản trị triệu tập họp ðại hội
ñồng cổ ñông theo quy ñịnh Khoản 5 ðiều 97 Luật Doanh nghiệp.
c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp ðại hội ñồng cổ ñông theo
quy ñịnh tại Khoản 4b ðiều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo,
cổ ñông, nhóm cổ ñông có yêu cầu quy ñịnh tại Khoản 3d ðiều này có
quyền thay thế Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp ðại hội ñồng
cổ ñông theo quy ñịnh Khoản 6 ðiều 97 Luật Doanh nghiệp.
Trong trường hợp này, cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông triệu tập họp ðại hội
ñồng cổ ñông có thể ñề nghị cơ quan ñăng ký kinh doanh giám sát việc
triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.
d. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp ðại hội ñồng cổ ñông sẽ
ñược công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ
ñông chi tiêu khi tham dự ðại hội ñồng cổ ñông, kể cả chi phí ăn ở và ñi
lại.
ðiều 14. Quyền và nhiệm vụ của ðại hội ñồng cổ ñông
1. ðại hội ñồng cổ ñông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:
a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;
b. Báo cáo của Ban kiểm soát;
c. Báo cáo của Hội ñồng quản trị;
d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
2. ðại hội ñồng cổ ñông thường niên và bất thường thông qua quyết ñịnh bằng
văn bản về các vấn ñề sau:
a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;
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b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật
Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần ñó. Mức cổ tức này
không cao hơn mức mà Hội ñồng quản trị ñề nghị sau khi ñã tham khảo ý
kiến các cổ ñông tại ðại hội ñồng cổ ñông;
c. Quyết ñịnh việc tăng, giảm, bổ sung vốn ñiều lệ của Công ty, phát hành cổ
phiếu;
d. Số lượng thành viên của Hội ñồng quản trị;
e. Lựa chọn công ty kiểm toán;
f. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội ñồng quản trị và Ban kiểm soát
và phê chuẩn việc Hội ñồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám ñốc ñiều hành;
g. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội ñồng quản trị và Báo cáo tiền
thù lao của Hội ñồng quản trị;
h. Bổ sung và sửa ñổi ðiều lệ Công ty.
i. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ ñược phát hành cho mỗi loại cổ
phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng
ba năm ñầu tiên kể từ Ngày thành lập;
j. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển ñổi Công ty;
k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ ñịnh người thanh lý;
l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội ñồng quản trị hoặc Ban kiểm soát
gây thiệt hại cho Công ty và các cổ ñông của Công ty;
m. Thông qua ñịnh hướng phát triển Công ty; quyết ñịnh giao dịch bán tài sản
của Công ty hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản
của Công ty và các chi nhánh của Công ty ñược ghi trong báo cáo tài chính
ñã ñược kiểm toán gần nhất;
n. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
o. Việc Tổng Giám ñốc ñiều hành ñồng thời làm Chủ tịch Hội ñồng quản trị;
p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp ñồng với những người
ñược quy ñịnh tại ðiều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc
lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty
ñược ghi trong báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán gần nhất;
q. Các vấn ñề khác theo quy ñịnh của ðiều lệ này và các quy chế khác của
Công ty;
3. Cổ ñông không ñược tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau ñây:
a. Các hợp ñồng quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này khi cổ ñông ñó hoặc người có
liên quan tới cổ ñông ñó là một bên của hợp ñồng;
b. Việc mua cổ phần của cổ ñông ñó hoặc của người có liên quan tới cổ ñông
ñó.
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4. Tất cả các nghị quyết và các vấn ñề ñã ñược ñưa vào chương trình họp phải
ñược ñưa ra thảo luận và biểu quyết tại ðại hội ñồng cổ ñông.
ðiều 15. Các ñại diện ñược ủy quyền
1. Các cổ ñông có quyền tham dự ðại hội ñồng cổ ñông theo luật pháp có thể
trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho ñại diện của mình tham dự. Trường hợp
có nhiều hơn một người ñại diện theo ủy quyền ñược cử thì phải xác ñịnh cụ
thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người ñại diện.
2. Việc uỷ quyền cho người ñại diện dự họp ðại hội ñồng cổ ñông phải lập thành
văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy ñịnh sau ñây:
a. Trường hợp cổ ñông cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ
ñông ñó và người ñược uỷ quyền dự họp;
b. Trường hợp người ñại diện theo uỷ quyền của cổ ñông là tổ chức là người
uỷ quyền thì phải có chữ ký của người ñại diện theo uỷ quyền, người ñại
diện theo pháp luật của cổ ñông và người ñược uỷ quyền dự họp;
c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người ñại diện theo pháp
luật của cổ ñông và người ñược uỷ quyền dự họp.
Người ñược uỷ quyền dự họp ðại hội ñồng cổ ñông phải nộp văn bản uỷ
quyền trước khi vào phòng họp.
3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ ñịnh ñại diện,
việc chỉ ñịnh ñại diện trong trường hợp này chỉ ñược coi là có hiệu lực nếu
giấy chỉ ñịnh ñại diện ñó ñược xuất trình cùng với thư uỷ quyền cho luật sư
hoặc bản sao hợp lệ của thư uỷ quyền ñó (nếu trước ñó chưa ñăng ký với
Công ty).
4. Trừ trường hợp quy ñịnh tại khoản 3 ðiều này, phiếu biểu quyết của người
ñược uỷ quyền dự họp trong phạm vi ñược uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có
một trong các trường hợp sau ñây:
a. Người uỷ quyền ñã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất
năng lực hành vi dân sự;
b. Người uỷ quyền ñã huỷ bỏ việc chỉ ñịnh uỷ quyền;
c. Người uỷ quyền ñã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.
ðiều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận ñược thông
báo về một trong các sự kiện trên bốn mươi tám giờ trước giờ khai mạc cuộc
họp ðại hội ñồng cổ ñông hoặc trước khi cuộc họp ñược triệu tập lại.
ðiều 16. Thay ñổi các quyền
1. Các quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông (trong các trường hợp quy ñịnh tại
khoản.2 ðiều 14 ðiều lệ này liên quan ñến vốn cổ phần của Công ty ñược
chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay ñổi hoặc huỷ bỏ các
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quyền ñặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ ñược thông qua khi có sự
nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết
của cổ phần ñã phát hành loại ñó.
2. Việc tổ chức một cuộc họp như trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai cổ ñông
(hoặc ñại diện ñược ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba giá trị
mệnh giá của các cổ phần loại ñó ñã phát hành. Trường hợp không có ñủ số
ñại biểu như nêu trên thì sẽ tổ chức họp lại trong vòng ba mươi ngày sau ñó và
những người nắm giữ cổ phần thuộc loại ñó (không phụ thuộc vào số lượng
người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua ñại diện ñược uỷ quyền
ñều ñược coi là ñủ số lượng ñại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp riêng biệt nêu
trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại ñó có mặt trực tiếp hoặc qua
người ñại diện ñều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín và mỗi người khi bỏ phiếu kín
ñều có một lá phiếu cho mỗi cổ phần sở hữu thuộc loại ñó.
3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy ñược thực hiện tương tự với
các quy ñịnh tại ðiều 18 và ðiều 20 ðiều lệ này.
4. Trừ khi các ñiều khoản phát hành cổ phần quy ñịnh khác, các quyền ñặc biệt
gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu ñãi ñối với một số hoặc tất cả các
vấn ñề liên quan ñến chia sẻ lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị
thay ñổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.
ðiều 17. Triệu tập ðại hội ñồng cổ ñông, chương trình họp, và thông báo
họp ðại hội ñồng cổ ñông
1. Hội ñồng quản trị triệu tập ðại hội ñồng cổ ñông, hoặc ðại hội ñồng cổ ñông
ñược triệu tập theo các trường hợp quy ñịnh tại khoản 4b hoặc khoản 4c ðiều
13 ðiều lệ này.
2. Người triệu tập ðại hội ñồng cổ ñông phải thực hiện những nhiệm vụ sau ñây:
a. Chuẩn bị danh sách các cổ ñông ñủ ñiều kiện tham gia và biểu quyết tại ñại
hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt ñầu tiến hành ðại hội ñồng cổ
ñông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy ñịnh phù hợp với luật
pháp và các quy ñịnh của Công ty;
Trong trường hợp Công ty ñược niêm yết trên thị trường chứng khoán,
danh sách cổ ñông có quyền dự họp ðại hội ñồng cổ ñông ñược lập theo
các quy ñịnh của luật áp dụng cho chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Danh sách cổ ñông có quyền dự họp ðại hội ñồng cổ ñông phải có họ tên,
ñịa chỉ thường trú ñối với cá nhân; tên, trụ sở ñối với tổ chức; số lượng cổ
phần mỗi loại của từng cổ ñông.
Cổ ñông có quyền yêu cầu sửa ñổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung
những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ ñông có quyền dự
họp ðại hội ñồng cổ ñông.
b. Xác ñịnh thời gian và ñịa ñiểm tổ chức ñại hội;
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c. Thông báo và gửi thông báo họp ðại hội ñồng cổ ñông cho tất cả các cổ
ñông có quyền dự họp.
3. Thông báo họp ðại hội ñồng cổ ñông phải bao gồm chương trình họp và các
thông tin liên quan về các vấn ñề sẽ ñược thảo luận và biểu quyết tại ñại hội.
ðối với các cổ ñông ñã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp ðại hội
ñồng cổ ñông có thể ñược gửi ñến tổ chức lưu ký, ñồng thời công bố trên
phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch
Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo
ñịa phương nơi công ty ñóng trụ sở chính. ðối với các cổ ñông chưa thực hiện
việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp ðại hội ñồng cổ ñông có thể ñược gửi cho
cổ ñông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu ñiện bằng phương thức
bảo ñảm tới ñịa chỉ ñã ñăng ký của cổ ñông, hoặc tới ñịa chỉ do cổ ñông ñó
cung cấp ñể phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ ñông ñã thông báo cho
Công ty bằng văn bản về số fax hoặc ñịa chỉ thư ñiện tử, thông báo họp ðại
hội ñồng cổ ñông có thể ñược gửi tới số fax hoặc ñịa chỉ thư ñiện tử ñó.
Trường hợp cổ ñông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể ñựng
trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp ðại hội
ñồng cổ ñông phải ñược gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp ðại
hội ñồng cổ ñông, (tính từ ngày mà thông báo ñược gửi hoặc chuyển ñi một
cách hợp lệ, ñược trả cước phí hoặc ñược bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công
ty có website, thông báo họp ðại hội ñồng cổ ñông phải ñược công bố trên
website của Công ty ñồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ ñông.
4. Cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông của Công ty
trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền ñề xuất các vấn ñề ñưa vào
chương trình họp ðại hội ñồng cổ ñông. ðề xuất phải ñược làm bằng văn bản
và phải ñược gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc
ðại hội ñồng cổ ñông. ðề xuất phải bao gồm họ và tên cổ ñông, số lượng và
loại cổ phần người ñó nắm giữ, và nội dung ñề nghị ñưa vào chương trình
họp.
5. Người triệu tập họp ðại hội ñồng cổ ñông có quyền từ chối những ñề xuất liên
quan ñến Khoản 4 của ðiều này trong các trường hợp sau:
a. ðề xuất ñược gửi ñến không ñúng thời hạn hoặc không ñủ, không ñúng nội
dung;
b. Vào thời ñiểm ñề xuất, cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông không có ñủ ít nhất
5% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;
c. Vấn ñề ñề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của ðại hội ñồng cổ
ñông bàn bạc và thông qua;
d. Kiến nghị không phù hợp với ðiều lệ này hoặc các quy ñịnh của pháp luật.
6. Hội ñồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn ñề trong
chương trình họp.
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7. Trường hợp tất cả cổ ñông ñại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực
tiếp tham dự hoặc thông qua ñại diện ñược uỷ quyền tại ðại hội ñồng cổ ñông,
những quyết ñịnh ñược ðại hội ñồng cổ ñông nhất trí thông qua ñều ñược coi
là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập ðại hội ñồng cổ ñông không
theo ñúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.
ðiều 18. Các ñiều kiện tiến hành họp ðại hội ñồng cổ ñông
1. ðại hội ñồng cổ ñông ñược tiến hành khi có số cổ ñông dự họp ñại diện cho ít
nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có ñủ số lượng ñại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút
kể từ thời ñiểm ấn ñịnh khai mạc ñại hội, ñại hội phải ñược triệu tập lại trong
vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự ñịnh tổ chức ðại hội ñồng cổ ñông lần thứ
nhất. ðại hội ñồng cổ ñông triệu tập lại chỉ ñược tiến hành khi có thành viên
tham dự là các cổ ñông và những ñại diện ñược uỷ quyền dự họp ñại diện cho
ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp ñại hội lần thứ hai không ñược tiến hành do không có ñủ số ñại
biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời ñiểm ấn ñịnh khai mạc ñại
hội, ðại hội ñồng cổ ñông lần thứ ba có thể ñược triệu tập trong vòng hai
mươi ngày kể từ ngày dự ñịnh tiến hành ñại hội lần hai, và trong trường hợp
này ñại hội ñược tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ ñông hay ñại
diện uỷ quyền tham dự và ñược coi là hợp lệ và có quyền quyết ñịnh tất cả các
vấn ñề mà ðại hội ñồng cổ ñông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.
4. Theo ñề nghị Chủ tọa ðại hội ñồng cổ ñông có quyền thay ñổi chương trình
họp ñã ñược gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy ñịnh tại tại khoản 3
ðiều 17 của ðiều lệ này.
ðiều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ðại hội ñồng cổ ñông
1. Vào ngày tổ chức ðại hội ñồng cổ ñông, Công ty phải thực hiện thủ tục ñăng
ký cổ ñông và phải thực hiện việc ñăng ký cho ñến khi các cổ ñông có quyền
dự họp có mặt ñăng ký hết.
2. Khi tiến hành ñăng ký cổ ñông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ ñông hoặc ñại
diện ñược uỷ quyền có quyền biểu quyết phiếu biểu quyết, trên ñó có ghi số
ñăng ký, họ và tên của cổ ñông, họ và tên ñại diện ñược uỷ quyền và số phiếu
biểu quyết của cổ ñông ñó. Tổng số phiếu ủng hộ, phản ñối từng vấn ñề hoặc
bỏ phiếu trắng, sẽ ñược Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết
vấn ñề ñó. ðại hội sẽ tự chọn trong số ñại biểu những người chịu trách nhiệm
kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu ñại hội không chọn thì Chủ tọa
sẽ chọn những người ñó. Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba
người.
3. Cổ ñông ñến dự ðại hội ñồng cổ ñông muộn có quyền ñăng ký ngay và sau ñó
có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại ñại hội. Chủ toạ không có trách
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nhiệm dừng ñại hội ñể cho cổ ñông ñến muộn ñăng ký và hiệu lực của các ñợt
biểu quyết ñã tiến hành trước khi cổ ñông ñến muộn tham dự sẽ không bị ảnh
hưởng.
4. ðại hội ñồng cổ ñông sẽ do Chủ tịch Hội ñồng quản trị chủ trì, trường hợp
Chủ tịch Hội ñồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội ñồng quản trị hoặc
là người ñược ðại hội ñồng cổ ñông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai
trong số họ có thể chủ trì ñại hội, thành viên Hội ñồng quản trị chức vụ cao
nhất có mặt sẽ tổ chức họp ñể bầu ra Chủ tọa của ðại hội ñồng cổ ñông, Chủ
tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội ñồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ
tịch hoặc Chủ tọa ñược ðại hội ñồng cổ ñông bầu ra ñề cử một thư ký ñể lập
biên bản ñại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa ñược ñề cử và số phiếu
bầu cho Chủ tọa phải ñược công bố.
5. Quyết ñịnh của Chủ toạ về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài
chương trình của ðại hội ñồng cổ ñông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
6. Chủ toạ ðại hội ñồng cổ ñông có thể hoãn họp ñại hội ngay cả trong trường
hợp ñã có ñủ số ñại biểu cần thiết ñến một thời ñiểm khác và tại một ñịa ñiểm
do chủ toạ quyết ñịnh mà không cần lấy ý kiến của ñại hội nếu nhận thấy rằng
(a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở ñịa ñiểm tổ
chức ñại hội, (b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả
năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết ñể các công
việc của ñại hội ñược tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ toạ ñại hội có
thể hoãn ñại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ðại hội ñồng cổ ñông ñã
có ñủ số lượng ñại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối ña không quá ba
ngày kể từ ngày dự ñịnh khai mạc ñại hội. ðại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các
công việc lẽ ra ñã ñược giải quyết hợp pháp tại ñại hội bị trì hoãn trước ñó.
7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng ðại hội ñồng cổ ñông trái với quy
ñịnh tại khoản 6 ðiều này, ðại hội ñồng cổ ñông bầu một người khác trong số
những thành viên tham dự ñể thay thế chủ tọa ñiều hành cuộc họp cho ñến lúc
kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp ñó không bị ảnh hưởng.
8. Chủ toạ của ñại hội hoặc Thư ký ñại hội có thể tiến hành các hoạt ñộng mà họ
thấy cần thiết ñể ñiều khiển ðại hội ñồng cổ ñông một cách hợp lệ và có trật
tự; hoặc ñể ñại hội phản ánh ñược mong muốn của ña số tham dự.
9. Hội ñồng quản trị có thể yêu cầu các cổ ñông hoặc ñại diện ñược uỷ quyền
tham dự ðại hội ñồng cổ ñông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà
Hội ñồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ ñông hoặc ñại diện
ñược uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy ñịnh về kiểm tra hoặc các biện
pháp an ninh nói trên, Hội ñồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng
có thể từ chối hoặc trục xuất cổ ñông hoặc ñại diện nói trên tham gia ðại hội.
10. Hội ñồng quản trị, sau khi ñã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các
biện pháp ñược Hội ñồng quản trị cho là thích hợp ñể:
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a. ðiều chỉnh số người có mặt tại ñịa ñiểm chính họp ðại hội ñồng cổ ñông;
b. Bảo ñảm an toàn cho mọi người có mặt tại ñịa ñiểm ñó;
c. Tạo ñiều kiện cho cổ ñông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) ñại hội.
Hội ñồng quản trị có toàn quyền thay ñổi những biện pháp nêu trên và áp
dụng tất cả các biện pháp nếu Hội ñồng 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 ðại hội ñồng cổ ñông có áp dụng các biện pháp nói trên,
Hội ñồng quản trị khi xác ñịnh ñịa ñiểm ñại hội có thể:
a. Thông báo rằng ñại hội sẽ ñược tiến hành tại ñịa ñiểm ghi trong thông báo
và chủ toạ ñại hội sẽ có mặt tại ñó (“ðịa ñiểm chính của ñại hội”);
b. Bố trí, tổ chức ñể những cổ ñông hoặc ñại diện ñược uỷ quyền không dự
họp ñược theo ðiều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở ñịa
ñiểm khác với ðịa ñiểm chính của ñại hội có thể ñồng thời tham dự ñại
hội;
Thông báo về việc tổ chức ñại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ
chức theo ðiều khoản này.
12. Trong ðiều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ ñông sẽ ñược coi
là tham gia ñại hội ở ðịa ñiểm chính của ñại hội.
Hàng năm Công ty phải tổ chức ðại hội ñồng cổ ñông ít nhất một lần. ðại hội
ñồng cổ ñông thường niên không ñược tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng
văn bản.
ðiều 20. Thông qua quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông
1. Trừ trường hợp quy ñịnh tại Khoản 2 của ðiều này, các quyết ñịnh của ðại
hội ñồng cổ ñông về các vấn ñề sau ñây sẽ ñược thông qua khi có từ 65% trở
lên tổng số phiếu bầu của các cổ ñông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp
hoặc thông qua ñại diện ñược ủy quyền có mặt tại ðại hội ñồng cổ ñông.
a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội ñồng quản trị và Ban kiểm soát
và phê chuẩn việc Hội ñồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám ñốc ñiều hành.
2. Các quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông liên quan ñến việc sửa ñổi và bổ
sung ðiều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu ñược chào bán, sáp nhập, tái
tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc
giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở
lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ
sách kế toán ñã ñược kiểm toán gần nhất sẽ chỉ ñược thông qua khi có từ 75%
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trở lên tổng số phiếu bầu các cổ ñông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp
hoặc thông qua ñại diện ñược uỷ quyền có mặt tại ðại hội ñồng cổ ñông.
ðiều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ ñông bằng văn bản ñể thông
qua quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ ñông bằng văn bản ñể thông qua quyết
ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông ñược thực hiện theo quy ñịnh sau ñây:
1. Hội ñồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ ñông bằng văn bản ñể thông qua
quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì
lợi ích của Công ty.
2. Hội ñồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết ñịnh của ðại
hội ñồng cổ ñông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết ñịnh. Phiếu lấy ý kiến
kèm theo dự thảo quyết ñịnh và tài liệu giải trình phải ñược gửi bằng phương
thức bảo ñảm ñến ñược ñịa chỉ thường trú của từng cổ ñông.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau ñây:
a. Tên, ñịa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh
doanh, nơi ñăng ký kinh doanh của công ty;
b. Mục ñích lấy ý kiến;
c. Họ, tên, ñịa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ
chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ ñông là cá nhân; tên,
ñịa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết ñịnh thành lập hoặc số ñăng ký kinh
doanh của cổ ñông hoặc ñại diện theo uỷ quyền của cổ ñông là tổ chức; số
lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ ñông;
d. Vấn ñề cần lấy ý kiến ñể thông qua quyết ñịnh;
e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý
kiến;
f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến ñã ñược trả lời;
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội ñồng quản trị và người ñại diện theo pháp
luật của công ty.
4. Phiếu lấy ý kiến ñã ñược trả lời phải có chữ ký của cổ ñông là cá nhân, của
người ñại diện theo uỷ quyền hoặc người ñại diện theo pháp luật của cổ ñông
là tổ chức.
Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải ñược ñựng trong phong bì dán kín và
không ai ñược quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về
công ty sau thời hạn ñã xác ñịnh tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc ñã bị mở
ñều không hợp lệ.
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5. Hội ñồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến
của Ban kiểm soát hoặc của cổ ñông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.
Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau ñây:
a. Tên, ñịa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh
doanh, nơi ñăng ký kinh doanh;
b. Mục ñích và các vấn ñề cần lấy ý kiến ñể thông qua quyết ñịnh;
c. Số cổ ñông với tổng số phiếu biểu quyết ñã tham gia biểu quyết, trong ñó
phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm
theo phụ lục danh sách cổ ñông tham gia biểu quyết;
d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến ñối với từng
vấn ñề;
e. Các quyết ñịnh ñã ñược thông qua;
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội ñồng quản trị, người ñại diện theo pháp
luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội ñồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên ñới
chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên
ñới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết ñịnh ñược thông
qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;
6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải ñược gửi ñến các cổ ñông trong vòng mười
lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
7. Phiếu lấy ý kiến ñã ñược trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết ñã
ñược thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến ñều phải
ñược lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
8. Quyết ñịnh ñược thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ ñông bằng văn bản có
giá trị như quyết ñịnh ñược thông qua tại cuộc họp ðại hội ñồng cổ ñông.
ðiều 22. Biên bản họp ðại hội ñồng cổ ñông
Người chủ trì ðại hội ñồng cổ ñông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên
bản ðại hội ñồng cổ ñông và gửi cho tất cả các cổ ñông trong vòng 15 ngày khi
ðại hội ñồng cổ ñông kết thúc. Biên bản ðại hội ñồng cổ ñông ñược coi là bằng
chứng xác thực về những công việc ñã ñược tiến hành tại ðại hội ñồng cổ ñông
trừ khi có ý kiến phản ñối về nội dung biên bản ñược ñưa ra theo ñúng thủ tục
quy ñịnh trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải ñược lập
bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa ñại hội và Thư ký, và ñược lập
theo quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp và tại ðiều lệ này. Các bản ghi chép, biên
bản, sổ chữ ký của các cổ ñông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải ñược
lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
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ðiều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông
Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận ñược biên bản họp ðại hội
ñồng cổ ñông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ðại hội ñồng cổ ñông,
cổ ñông, thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc, Ban kiểm soát có quyền
yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ
ñông trong các trường hợp sau ñây:
1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp ðại hội ñồng cổ ñông không thực hiện ñúng
theo quy ñịnh của Luật này và ðiều lệ công ty;
2. Trình tự, thủ tục ra quyết ñịnh và nội dung quyết ñịnh vi phạm pháp luật hoặc
ðiều lệ công ty.
VII. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
ðiều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội ñồng quản trị
1. Hội ñồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công
ty ñể quyết ñịnh, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc
thẩm quyền của ðại hội ñồng cổ ñông.
2. Số thành viên của Hội ñồng quản trị là 5 người.
3. Tổng số thành viên Hội ñồng quản trị ñộc lập không ñiều hành phải chiếm ít
nhất một phần ba tổng số thành viên Hội ñồng quản trị.
4. Tiêu chuẩn thành viên Hội ñồng quản trị:
a. Là cổ ñông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc
người khác có trình ñộ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh
hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
b. Có sức khỏe, có phẩm chất ñạo ñức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết
luật pháp;
c. Có ñủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc ñối tượng bị cấm quản lý
doanh nghiệp theo quy ñịnh của Luật doanh nghiệp.
5. Nhiệm kỳ của Hội ñồng quản trị là 5 năm. Nhiệm kỳ của các thành viên trong
Hội ñồng quản trị không quá 5 năm; thành viên Hội ñồng quản trị có thể ñược
bầu lại với số lần không hạn chế. Trong nhiệm kỳ, ðại hội ñồng cổ ñông có
thể bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội ñồng quản trị thay thế.
6. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội ñồng quản trị thông qua ñề cử và ứng
cử vẫn không ñủ số lượng cần thiết, Hội ñồng quản trị ñương nhiệm có thể ñề
cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức ñề cử theo một cơ chế do công ty quy ñịnh.
Cơ chế ñề cử hay cách thức Hội ñồng quản trị ñương nhiệm ñề cử ứng cử viên
Hội ñồng quản trị phải ñược công bố rõ ràng và phải ñược ðại hội ñồng cổ
ñông thông qua trước khi tiến hành ñề cử.
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7. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội ñồng quản trị phải ñược thông báo theo các
quy ñịnh của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
5. Thành viên Hội ñồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần
của Công ty.
ðiều 25. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội ñồng quản trị
1. Thành viên Hội ñồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội ñồng quản
trị trong các trường hợp sau:
a. Thành viên ñó không ñủ tư cách làm thành viên Hội ñồng quản trị theo quy
ñịnh của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không ñược làm thành
viên Hội ñồng quản trị;
b. Thành viên ñó gửi ñơn bằng văn bản xin từ chức ñến trụ sở chính của
Công ty;
c. Thành viên ñó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội ñồng quản
trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người ñó không còn năng
lực hành vi;
d. Thành viên ñó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội ñồng quản
trị liên tục trong vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội ñồng quản trị
không cho phép thành viên ñó vắng mặt và ñã phán quyết rằng chức vụ của
người này bị bỏ trống;
e. Thành viên ñó bị cách chức thành viên Hội ñồng quản trị theo quyết ñịnh
của ðại hội ñồng cổ ñông.
2. Hội ñồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội ñồng quản trị mới ñể thay
thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải ñược chấp thuận tại ðại
hội ñồng cổ ñông ngay tiếp sau ñó. Sau khi ñược ðại hội ñồng cổ ñông chấp
thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới ñó sẽ ñược coi là có hiệu lực vào ngày
ñược Hội ñồng quản trị bổ nhiệm.
ðiều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội ñồng quản trị
1. Hoạt ñộng kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc
chỉ ñạo thực hiện của Hội ñồng quản trị. Hội ñồng quản trị là cơ quan có ñầy
ñủ quyền hạn ñể thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm
quyền thuộc về ðại hội ñồng cổ ñông.
2. Hội ñồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám ñốc ñiều hành và các
cán bộ quản lý khác.
3. Quyền và nghĩa vụ của Hội ñồng quản trị do luật pháp, ðiều lệ, các quy chế
nội bộ của Công ty và quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông quy ñịnh. Cụ thể,
Hội ñồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:
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a. Quyết ñịnh kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng
năm;
b. Xác ñịnh các mục tiêu hoạt ñộng trên cơ sở các mục tiêu chiến lược ñược
ðại hội ñồng cổ ñông thông qua;
c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo ñề nghị của Tổng
Giám ñốc ñiều hành và quyết ñịnh mức lương của họ;
d. Quyết ñịnh cơ cấu tổ chức của Công ty;
e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty ñối với cán bộ quản lý cũng như
quyết ñịnh lựa chọn ñại diện của Công ty ñể giải quyết các vấn ñề liên
quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý ñó;
f. ðề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành
theo từng loại;
g. ðề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển ñổi thành cổ phiếu và
các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá ñịnh
trước;
h. Quyết ñịnh giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển
ñổi;
i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám ñốc ñiều hành hay cán bộ
quản lý hoặc người ñại diện của Công ty khi Hội ñồng quản trị cho rằng ñó
là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không ñược trái
với các quyền theo hợp ñồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
j. ðề xuất mức cổ tức hàng năm và xác ñịnh mức cổ tức tạm thời; tổ chức
việc chi trả cổ tức;
k. ðề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
4. Những vấn ñề sau ñây phải ñược Hội ñồng quản trị phê chuẩn:
a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng ñại diện của Công ty;
b. Thành lập các công ty con của Công ty;
c. Trong phạm vi quy ñịnh tại ðiều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ
trường hợp quy ñịnh tại ðiều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do ðại hội
ñồng cổ ñông phê chuẩn, Hội ñồng quản trị tùy từng thời ñiểm quyết ñịnh
việc thực hiện, sửa ñổi và huỷ bỏ các hợp ñồng lớn của Công ty (bao gồm
các hợp ñồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh);
d. Chỉ ñịnh và bãi nhiệm những người ñược Công ty uỷ nhiệm là ñại diện
thương mại và Luật sư của Công ty;
e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo ñảm, bảo lãnh và
bồi thường của Công ty;
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f. Các khoản ñầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt
quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
g. Việc mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác ñược thành lập ở Việt
Nam hay nước ngoài;
h. Việc ñịnh giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan
ñến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng,
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;
j. Các vấn ñề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội ñồng quyết ñịnh cần phải có
sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;
k. Quyết ñịnh mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.
5. Hội ñồng quản trị phải báo cáo ðại hội ñồng cổ ñông về hoạt ñộng của mình,
cụ thể là về việc giám sát của Hội ñồng quản trị ñối với Tổng Giám ñốc ñiều
hành và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội
ñồng quản trị không trình báo cáo cho ðại hội ñồng cổ ñông, báo cáo tài chính
hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa ñược Hội ñồng
quản trị thông qua.
6. Trừ khi luật pháp và ðiều lệ quy ñịnh khác, Hội ñồng quản trị có thể uỷ quyền
cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý ñại diện xử lý công việc thay
mặt cho Công ty.
7. Thành viên Hội ñồng quản trị (không tính các ñại diện ñược uỷ quyền thay
thế) ñược nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội
ñồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội ñồng quản trị sẽ do ðại hội ñồng cổ
ñông quyết ñịnh. Khoản thù lao này sẽ ñược chia cho các thành viên Hội ñồng
quản trị theo thoả thuận trong Hội ñồng quản trị hoặc chia ñều trong trường
hợp không thoả thuận ñược.
8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội ñồng quản trị phải ñược ghi
chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.
9. Thành viên Hội ñồng quản trị nắm giữ chức vụ ñiều hành (bao gồm cả chức
vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội ñồng quản trị làm việc
tại các tiểu ban của Hội ñồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác
mà theo quan ñiểm của Hội ñồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ
thông thường của một thành viên Hội ñồng quản trị, có thể ñược 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 ñịnh của Hội
ñồng quản trị.
10. Thành viên Hội ñồng quản trị có quyền ñược thanh toán tất cả các chi phí ñi
lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ ñã phải chi trả khi thực hiện
trách nhiệm thành viên Hội ñồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí
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phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội ñồng quản trị, hoặc các
tiểu ban của Hội ñồng quản trị hoặc ðại hội ñồng cổ ñông.
ðiều 27. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ñồng quản trị
1. ðại hội ñồng cổ ñông hoặc Hội ñồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành
viên Hội ñồng quản trị ñể bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi
ðại hội ñồng cổ ñông quyết ñịnh khác, Chủ tịch Hội ñồng quản trị sẽ không
kiêm chức Tổng Giám ñốc ñiều hành của Công ty. Chủ tịch Hội ñồng quản trị
kiêm nhiệm chức Tổng Giám ñốc ñiều hành phải ñược phê chuẩn hàng năm
tại ðại hội ñồng cổ ñông thường niên.
2. Chủ tịch Hội ñồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ toạ ðại hội ñồng
cổ ñông và các cuộc họp của Hội ñồng quản trị, ñồng thời có những quyền và
trách nhiệm khác quy ñịnh tại ðiều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ
tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp ñược Chủ tịch
uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch ñã thông báo cho Hội ñồng
quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng
hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên
Chủ tịch không chỉ ñịnh Phó Chủ tịch hành ñộng như vậy, các thành viên còn
lại của Hội ñồng quản trị sẽ chỉ ñịnh Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và
Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào ñó,
Hội ñồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ ñể thực hiện
nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc ña số quá bán.
3. Chủ tịch Hội ñồng quản trị phải có trách nhiệm ñảm bảo việc Hội ñồng quản
trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt ñộng của công ty, báo cáo
kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội ñồng quản trị cho các cổ ñông tại ðại
hội ñồng cổ ñông;
4. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội ñồng quản trị từ chức hoặc bị bãi
miễn, Hội ñồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.
ðiều 28. Các cuộc họp của Hội ñồng quản trị
1. Trường hợp Hội ñồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp ñầu tiên của nhiệm
kỳ Hội ñồng quản trị ñể bầu Chủ tịch và ra các quyết ñịnh khác thuộc thẩm
quyền phải ñược tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết
thúc bầu cử Hội ñồng quản trị nhiệm kỳ ñó. Cuộc họp này do thành viên có số
phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số
phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên ñã bầu theo nguyên tắc
ña số một người trong số họ triệu tập họp Hội ñồng quản trị.
2. Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội ñồng quản trị phải triệu tập các cuộc
họp Hội ñồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và ñịa ñiểm họp ít
nhất bảy 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 quý phải họp một lần.
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3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội ñồng quản trị,
không ñược trì hoãn nếu không có lý do chính ñáng, khi một trong số các ñối
tượng dưới ñây ñề nghị bằng văn bản trình bày mục ñích cuộc họp và các vấn
ñề cần bàn:
a. Tổng Giám ñốc ñiều hành hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý;
b. Hai thành viên Hội ñồng quản trị;
c. Chủ tịch Hội ñồng quản trị;
d. ða số thành viên Ban kiểm soát.
4. Các cuộc họp Hội ñồng quản trị nêu tại Khoản 3 ðiều này phải ñược tiến hành
trong thời hạn mười lăm ngày sau khi có ñề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch
Hội ñồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo ñề nghị thì Chủ tịch
phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra ñối với công ty; những người
ñề nghị tổ chức cuộc họp ñược ñề cập ñến ở Khoản 3 ðiều này có thể tự mình
triệu tập họp Hội ñồng quản trị.
5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên ñộc lập, Chủ tịch Hội ñồng quản
trị phải triệu tập họp Hội ñồng quản trị ñể bàn về báo cáo kiểm toán và tình
hình Công ty.
6. ðịa ñiểm họp. Các cuộc họp Hội ñồng quản trị sẽ ñược tiến hành ở ñịa chỉ ñã
ñăng ký của Công ty hoặc những ñịa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài
theo quyết ñịnh của Chủ tịch Hội ñồng quản trị và ñược sự nhất trí của Hội
ñồng quản trị.
7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội ñồng quản trị phải ñược
gửi trước cho các thành viên Hội ñồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi tổ
chức họp, các thành viên Hội ñồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn
bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội ñồng
phải ñược làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo ñầy ñủ chương
trình, thời gian, ñịa ñiểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn
ñề sẽ ñược bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội ñồng và các phiếu bầu cho
những thành viên Hội ñồng không thể dự họp.
Thông báo mời họp ñược gửi bằng bưu ñiện, fax, thư ñiện tử hoặc phương
tiện khác, nhưng phải bảo ñảm ñến ñược ñịa chỉ của từng thành viên Hội ñồng
quản trị ñược ñăng ký tại công ty.
8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội ñồng quản trị chỉ ñược
tiến hành và thông qua các quyết ñịnh khi có ít nhất ba phần tư số thành viên
Hội ñồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người ñại diện thay thế.
9. Biểu quyết.
a. Trừ quy ñịnh tại Khoản 9b ðiều này, mỗi thành viên Hội ñồng quản trị
hoặc người ñược uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc
họp Hội ñồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết;
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b. Thành viên Hội ñồng quản trị không ñược biểu quyết về các hợp ñồng, các
giao dịch hoặc ñề xuất mà thành viên ñó hoặc người liên quan tới thành
viên ñó có lợi ích và lợi ích ñó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi
ích của Công ty. Một thành viên Hội ñồng sẽ không ñược tính vào số
lượng ñại biểu tối thiểu cần thiết có mặt ñể có thể tổ chức một cuộc họp
Hội ñồng quản trị về những quyết ñịnh mà thành viên ñó không có quyền
biểu quyết;
c. Theo quy ñịnh tại Khoản 9d ðiều này, khi có vấn ñề phát sinh trong một
cuộc họp của Hội ñồng quản trị liên quan ñến mức ñộ lợi ích của thành
viên Hội ñồng quản trị hoặc liên quan ñến quyền biểu quyết một thành viên
mà những vấn ñề ñó không ñược giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền
biểu quyết của thành viên Hội ñồng quản trị ñó, những vấn ñề phát sinh ñó
sẽ ñược chuyển tới chủ toạ cuộc họp và phán quyết của chủ toạ liên quan
ñến tất cả các thành viên Hội ñồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết ñịnh
cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên
Hội ñồng quản trị liên quan chưa ñược công bố một cách thích ñáng;
d. Thành viên Hội ñồng quản trị hưởng lợi từ một hợp ñồng ñược quy ñịnh tại
khoản 4 ðiều 35 ðiều lệ này sẽ ñược coi là có lợi ích ñáng kể trong hợp
ñồng ñó.
10. Công khai lợi ích. Thành viên Hội ñồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp ñược
hưởng lợi từ một hợp ñồng hoặc giao dịch ñã ñược ký kết hoặc ñang dự kiến
ký kết với Công ty và biết là mình có lợi ích trong ñó, sẽ phải công khai bản
chất, nội dung của quyền lợi ñó trong cuộc họp mà Hội ñồng quản trị lần ñầu
tiên xem xét vấn ñề ký kết hợp ñồng hoặc giao dịch này. Hoặc thành viên này
có thể công khai ñiều ñó tại cuộc họp ñầu tiên của Hội ñồng quản trị ñược tổ
chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong
giao dịch hoặc hợp ñồng liên quan.
11. Biểu quyết ña số. Hội ñồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết ñịnh
bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của ña số thành viên Hội ñồng quản trị
có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản ñối ngang bằng
nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết ñịnh.
12. Họp trên ñiện thoại hoặc các hình thức khác. Cuộc họp của Hội ñồng quản trị
có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội ñồng quản
trị khi tất cả hoặc một số thành viên ñang ở những ñịa ñiểm khác nhau với
ñiều kiện là mỗi thành viên tham gia họp ñều có thể:
a. Nghe từng thành viên Hội ñồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu
trong cuộc họp;
b. Nếu muốn, người ñó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự
khác một cách ñồng thời.
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Việc trao ñổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua ñiện
thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng
phương tiện này diễn ra vào thời ñiểm thông qua ðiều lệ hay sau này) hoặc là
kết hợp tất cả những phương thức này. Theo ðiều lệ này, thành viên Hội
ñồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy ñược coi là “có mặt” tại cuộc họp
ñó. ðịa ñiểm cuộc họp ñược tổ chức theo quy ñịnh này là ñịa ñiểm mà nhóm
thành viên Hội ñồng quản trị ñông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một
nhóm như vậy, là ñịa ñiểm mà Chủ toạ cuộc họp hiện diện.
Các quyết ñịnh ñược thông qua trong một cuộc họp qua ñiện thoại ñược tổ
chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc
họp nhưng phải ñược khẳng ñịnh bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả
thành viên Hội ñồng quản trị tham dự cuộc họp này.
13. Nghị quyết bằng văn bản. Nghị quyết bằng văn bản phải có chữ ký của tất cả
những thành viên Hội ñồng quản trị sau ñây:
a. Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội ñồng quản
trị;
b. Số lượng thành viên có mặt không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu
theo quy ñịnh ñể tiến hành họp Hội ñồng quản trị.
Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết ñược các thành viên
Hội ñồng quản trị thông qua tại một cuộc họp ñược triệu tập và tổ chức theo
thông lệ. Nghị quyết có thể ñược thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao
của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao ñó có ít nhất một chữ ký của thành
viên.
14. Biên bản họp Hội ñồng quản trị. Chủ tịch Hội ñồng quản trị có trách nhiệm
chuyển biên bản họp Hội ñồng quản trị cho các thành viên và những biên bản
ñó sẽ phải ñược xem như những bằng chứng xác thực về công việc ñã ñược
tiến hành trong các cuộc họp ñó trừ khi có ý kiến phản ñối về nội dung biên
bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển ñi. Biên bản họp Hội ñồng
quản trị ñược lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên
Hội ñồng quản trị tham dự cuộc họp.
Biên bản họp Hội ñồng quản trị ñược ghi vào “Sổ biên bản” có ñánh số trang
liên tục, có chữ ký của Chủ toạ và Thư ký cuộc họp. Chủ toạ và thư ký phải
liên ñới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản họp Hội
ñồng quản trị. Biên bản cũng có thể ñược lập dưới dạng văn bản rời, có chữ ký
của Chủ toạ và Thư ký cuộc họp, hoặc chữ ký của tất cả các thành viên Hội
ñồng quản trị dự họp. Văn bản này phải ñược ñóng dấu giáp lai và ñược lưu
trữ theo thứ tự thời gian tại trụ sở Công ty.
Những vấn ñề ñược thông qua tại cuộc họp Hội ñồng quản trị phải ñược lập
thành Nghị quyết của Hội ñồng quản trị. Nghị quyết của Hội ñồng quản trị có
tính chất bắt buộc ñối với các thành viên trong Công ty.
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Khi có vấn ñề cần giải quyết nhưng không thể triệu tập hoặc xét thấy không
cần thiết phải triệu tập cuộc họp thì Chủ tịch Hội ñồng quản trị có thể lấy ý
kiến bằng văn bản của các thành viên Hội ñồng quản trị về vấn ñề này ñể có
căn cứ quyết ñịnh. Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận ñược thông báo
và tài liệu của Chủ tịch Hội ñồng quản trị, thành viên ñó phải gửi văn bản
thông báo ý kiến của mình cho Chủ tịch Hội ñồng quản trị. Nếu quá thời hạn
trên mà thành viên ñó không gửi văn bản thông báo ý kiến của mình cho Chủ
tịch Hội ñồng quản trị thì xem như ñã chấp thuận nội dung ñề cập.
15. Các tiểu ban của Hội ñồng quản trị. Hội ñồng quản trị có thể thành lập và uỷ
quyền hành ñộng cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể
gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội ñồng quản trị và một hoặc nhiều
thành viên bên ngoài theo quyết ñịnh của Hội ñồng quản trị. Trong quá trình
thực hiện quyền hạn ñược uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy ñịnh mà
Hội ñồng quản trị ñề ra. Các quy ñịnh này có thể ñiều chỉnh hoặc cho phép kết
nạp thêm những người không phải là thành viên Hội ñồng quản trị vào các
tiểu ban nêu trên và cho phép người ñó ñược quyền biểu quyết với tư cách
thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải ñảm bảo số lượng thành viên bên ngoài
ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu
ban chỉ có hiệu lực khi có ña số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên
họp của tiểu ban là thành viên Hội ñồng quản trị.
16. Giá trị pháp lý của hành ñộng. Các hành ñộng thực thi quyết ñịnh của Hội
ñồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội ñồng quản trị, hoặc của người
có tư cách thành viên tiểu ban Hội ñồng quản trị sẽ ñược coi là có giá trị pháp
lý kể cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ ñịnh thành viên của tiểu ban
hoặc Hội ñồng quản trị có thể có sai sót.
VIII. TỔNG GIÁM ðỐC ðIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ
THƯ KÝ CÔNG TY
ðiều 29. Tổ chức bộ máy quản lý
Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo ñó bộ máy quản lý sẽ chịu
trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh ñạo của Hội ñồng quản trị. Công ty có một (01)
Tổng Giám ñốc ñiều hành và không quá bốn (04) Phó Tổng Giám ñốc ñiều hành
và một (01) Kế toán trưởng do Hội ñồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám ñốc ñiều
hành và các Phó Tổng Giám ñốc ñiều hành có thể ñồng thời là thành viên Hội
ñồng quản trị, và ñược Hội ñồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị
quyết ñược thông qua một cách hợp thức.
Các chi nhánh, công ty con, ñơn vị trực thuộc Công ty có bộ máy ñiều hành
gồm một Giám ñốc, tối ña hai (2) Phó Giám ñốc và Kế toán trưởng theo quyết
ñịnh của Công ty.
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ðiều 30. Cán bộ quản lý
1. Theo ñề nghị của Tổng Giám ñốc ñiều hành và ñược sự chấp thuận của Hội
ñồng quản trị, Công ty ñược sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết
hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội ñồng quản trị ñề
xuất tuỳ từng thời ñiểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết ñể các
hoạt ñộng và tổ chức của Công ty ñạt ñược các mục tiêu ñề ra.
2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các ñiều khoản khác trong hợp ñồng lao
ñộng ñối với Tổng Giám ñốc ñiều hành sẽ do Hội ñồng quản trị quyết ñịnh và
hợp ñồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội ñồng quản trị quyết ñịnh
sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám ñốc ñiều hành.
ðiều 31. Bổ nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám ñốc ñiều hành
1. Bổ nhiệm. Hội ñồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội ñồng hoặc
một người khác làm Tổng Giám ñốc ñiều hành và sẽ ký hợp ñồng quy ñịnh
mức lương, thù lao, lợi ích và các ñiều khoản khác liên quan ñến việc tuyển
dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám ñốc ñiều
hành phải ñược báo cáo trong ðại hội ñồng cổ ñông thường niên và ñược nêu
trong báo cáo thường niên của Công ty. Hội ñồng quản trị có thể quyết ñịnh
việc thuê Tổng Giám ñốc và Phó Tổng Giám ñốc là người nước ngoài.
2. Nhiệm kỳ. Tổng Giám ñốc ñiều hành là năm (05) năm trừ khi Hội ñồng quản
trị có quy ñịnh khác và có thể ñược tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết
hiệu lực căn cứ vào các quy ñịnh tại hợp ñồng lao ñộng. Tổng Giám ñốc ñiều
hành không ñược phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức
là những người vị thành niên, người không ñủ năng lực hành vi, người ñã bị
kết án tù, người ñang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các
cán bộ công chức nhà nước và người ñã bị phán quyết là ñã làm cho công ty
mà họ từng lãnh ñạo trước ñây bị phá sản.
3. Quyền hạn và nhiệm vụ.Tổng Giám ñốc ñiều hành có những quyền hạn và
trách nhiệm sau:
a. Thực hiện các nghị quyết của Hội ñồng quản trị và ðại hội ñồng cổ ñông,
kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ñầu tư của Công ty ñã ñược Hội ñồng
quản trị và ðại hội ñồng cổ ñông thông qua;
b. Quyết ñịnh tất cả các vấn ñề không cần phải có nghị quyết của Hội ñồng
quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp ñồng tài chính và
thương mại, tổ chức và ñiều hành hoạt ñộng sản xuất kinh doanh thường
nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê ñể Hội
ñồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các
hoạt ñộng cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội ñồng quản trị ñề xuất, và
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tư vấn ñể Hội ñồng quản trị quyết ñịnh mức lương, thù lao, các lợi ích và
các ñiều khoản khác của hợp ñồng lao ñộng của cán bộ quản lý;
d. Tham khảo ý kiến của Hội ñồng quản trị ñể quyết ñịnh số lượng người lao
ñộng, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các ñiều
khoản khác liên quan ñến hợp ñồng lao ñộng của họ;
e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám ñốc ñiều hành phải trình Hội
ñồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính
tiếp theo trên cơ sở ñáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như
kế hoạch tài chính năm năm;
f. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm ñược ðại hội ñồng cổ ñông và
Hội ñồng quản trị thông qua;
g. ðề xuất những biện pháp nâng cao hoạt ñộng và quản lý của Công ty;
h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty
(sau ñây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt ñộng 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 ñối kế toán, báo cáo hoạt ñộng sản xuất kinh
doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ
phải ñược trình ñể Hội ñồng quản trị thông qua và phải bao gồm những
thông tin quy ñịnh tại các quy chế của Công ty;
i. Thực hiện tất cả các hoạt ñộng khác theo quy ñịnh của ðiều lệ này và các
quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội ñồng quản trị, hợp ñồng lao
ñộng của Tổng Giám ñốc ñiều hành và pháp luật.
4. Báo cáo lên Hội ñồng quản trị và các cổ ñông. Tổng Giám ñốc ñiều hành chịu
trách nhiệm trước Hội ñồng quản trị và ðại hội ñồng cổ ñông về việc thực
hiện nhiệm vụ và quyền hạn ñược giao và phải báo cáo các cơ quan này khi
ñược yêu cầu.
5. Bãi nhiệm. Hội ñồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám ñốc ñiều hành khi
có từ hai phần ba thành viên Hội ñồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành
(trong trường hợp này không tính biểu quyết Tổng Giám ñốc ñiều hành) và bổ
nhiệm một Tổng Giám ñốc ñiều hành mới thay thế. Tổng Giám ñốc ñiều hành
bị bãi nhiệm có quyền phản ñối việc bãi nhiệm này tại ðại hội ñồng cổ ñông
tiếp theo gần nhất.
ðiều 32. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám ñốc
1. Tổng Giám ñốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi xảy ra một trong các trường
hợp sau ñây:
a. Có ñơn xin từ chức hoặc chấm dứt hợp ñồng lao ñộng;
b. Không còn ñủ tiêu chuẩn, ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều lệ;
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c. Trong công tác ñiều hành, có sai sót gây thiệt hại, thất thoát vốn và tài sản
của Công ty do thiếu tinh thần trách nhiệm.
2. Trong trường hợp Tổng Giám ñốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội ñồng quản
trị phải công bố bằng văn bản về việc này và ñề cử người tạm thay thế. Trong
thời hạn tối ña 30 ngày kể từ ngày công bố, Hội ñồng quản trị phải tiến hành
các thủ tục ñể bổ nhiệm Tổng Giám ñốc mới.
ðiều 33. Thư ký Công ty
Hội ñồng quản trị sẽ chỉ ñịnh một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với
nhiệm kỳ và những ñiều khoản theo quyết ñịnh của Hội ñồng quản trị. Hội ñồng
quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy
ñịnh pháp luật hiện hành về lao ñộng. Hội ñồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm
một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời ñiểm. Vai trò và nhiệm vụ
của Thư ký Công ty bao gồm:
a. Tổ chức các cuộc họp của Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát và ðại hội
ñồng cổ ñông theo lệnh của Chủ tịch Hội ñồng quản trị hoặc Ban kiểm
soát;
b. Làm biên bản các cuộc họp;
c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội ñồng quản trị
và các thông tin khác cho thành viên của Hội ñồng quản trị và Ban kiểm
soát.
Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy ñịnh của pháp
luật và ðiều lệ công ty.
IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG
GIÁM ðỐC ðIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ
ðiều 34. Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng
Giám ñốc ñiều hành và cán bộ quản lý
Thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc ñiều hành và cán bộ quản lý
ñược uỷ thác 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 ñồng quản trị, một cách
trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và
với một mức ñộ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi ñảm nhiệm vị
trí tương ñương và trong hoàn cảnh tương tự.
ðiều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung ñột về quyền lợi
1. Thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc ñiều hành và cán bộ quản lý
không ñược phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích
cho Công ty vì mục ñích cá nhân; ñồng thời không ñược sử dụng những thông
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tin có ñược nhờ chức vụ của mình ñể tư lợi cá nhân hay ñể phục vụ lợi ích của
tổ chức hoặc cá nhân khác.
2. Thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc ñiều hành và cán bộ quản lý có
nghĩa vụ thông báo cho Hội ñồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung
ñột với lợi ích của Công ty mà họ có thể ñược hưởng thông qua các pháp nhân
kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những ñối tượng nêu trên chỉ ñược
sử dụng những cơ hội ñó khi các thành viên Hội ñồng quản trị không có lợi
ích liên quan ñã quyết ñịnh không truy cứu vấn ñề này.
3. Công ty không ñược phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các
thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc ñiều hành, cán bộ quản lý và gia
ñình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ
khi ðại hội ñồng cổ ñông có quyết ñịnh khác.
4. Hợp ñồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội
ñồng quản trị, Giám ñốc hoặc Tổng giám ñốc ñiều hành, cán bộ quản lý, hoặc
những người liên quan ñến họ hoặc công ty, ñối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà
một hoặc nhiều thành viên Hội ñồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những
người liên quan ñến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ
không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội
ñồng quản trị ñó hoặc cán bộ quản lý ñó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp
liên quan hoặc vào Hội ñồng quản trị hay tiểu ban ñã cho phép thực hiện hợp
ñồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng ñược tính khi biểu
quyết về mục ñích ñó, nếu:
a. ðối với hợp ñồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản ñược ghi trong
báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp ñồng hoặc giao
dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành
viên Hội ñồng quản trị ñã ñược báo cáo cho Hội ñồng quản trị hoặc tiểu
ban liên quan. ðồng thời, Hội ñồng quản trị hoặc tiểu ban ñó ñã cho phép
thực hiện hợp ñồng hoặc giao dịch ñó một cách trung thực bằng ña số
phiếu tán thành của những thành viên Hội ñồng không có lợi ích liên quan;
hoặc
b. ðối với những hợp ñồng có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản ñược
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp ñồng
hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý
hoặc thành viên Hội ñồng quản trị ñã ñược công bố cho các cổ ñông không
có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn ñề ñó, và những cổ ñông
ñó ñã bỏ phiếu tán thành hợp ñồng hoặc giao dịch này;
c. Hợp ñồng hoặc giao dịch ñó ñược một tổ chức tư vấn ñộc lập cho là công
bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan ñến các cổ ñông của
công ty vào thời ñiểm giao dịch hoặc hợp ñồng này ñược Hội ñồng quản trị
hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội ñồng quản trị hay các cổ ñông cho phép
thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn.
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Thành viên Hội ñồng quản trị, Giám ñốc hoặc Tổng giám ñốc ñiều hành, cán
bộ quản lý hay người có liên quan của họ không ñược phép mua hay bán hoặc
giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công
ty con của công ty vào thời ñiểm họ có ñược những thông tin chắc chắn sẽ gây
ảnh hưởng ñến giá của những cổ phiếu ñó và các cổ ñông khác lại không biết
những thông tin này.
ðiều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
1. Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc và
cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành ñộng một cách trung thực, 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. Bồi thường. Công ty sẽ bồi thường cho những người ñã, ñang và có nguy cơ
trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố ñã, ñang
hoặc có thể sẽ ñược tiến hành cho dù ñây là vụ việc dân sự, hành chính (mà
không phải là việc kiện tụng do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi
xướng của Công ty) nếu người ñó ñã hoặc ñang là thành viên Hội ñồng quản
trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là ñại diện ñược Công ty (hay công ty con
của Công ty) uỷ quyền, hoặc người ñó ñã hoặc ñang làm theo yêu cầu của
Công ty (hay công ty con của Công ty) với tư cách thành viên Hội ñồng quản
trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc ñại diện ñược uỷ quyền của một công ty,
ñối tác, liên doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác. Những chi phí ñược 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 ñược coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn
khổ luật pháp cho phép, với ñiều kiện là người ñó ñã hành ñộng trung thực,
cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người
ñó tin tưởng rằng ñó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của
Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận
nào rằng người ñó ñã vi phạm những trách nhiệm của mình. Công ty có quyền
mua bảo hiểm cho những người ñó ñể tránh những trách nhiệm bồi thường
nêu trên.
X. BAN KIỂM SOÁT
ðiều 37. Quy ñịnh chung về Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát là cơ quan do ðại hội ñồng cổ ñông bầu ra, thay mặt cổ ñông
ñể kiểm soát một cách ñộc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt ñộng sản
xuất, kinh doanh, quản trị và ñiều hành của Công ty.
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2. Ban kiểm soát có 3 thành viên. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết
phải là cổ ñông hoặc là người lao ñộng của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ
ñịnh một thành viên là cổ ñông của Công ty làm Trưởng ban.
3. Thành viên Ban kiểm soát có thể hoạt ñộng kiêm nhiệm nhưng không ñược
giữ các chức vụ quản lý trong Công ty.
4. Trong Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán
viên. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính
của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán
ñộc lập ñang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
5. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:
a. Là cổ ñông hoặc người khác do cổ ñông ñề cử;
b. Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
c. Có sức khỏe, có phẩm chất ñạo ñức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết
luật pháp;
d. Có ñủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc ñối tượng bị cấm thành lập
và quản lý doanh nghiệp theo quy ñịnh của Luật doanh nghiệp;
e. Thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ,
mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội ñồng quản trị,
Tổng Giám ñốc và người quản lý khác của Công ty.
6. Thành viên Ban kiểm soát ñược trả thù lao theo công việc và ñược hưởng các
lợi ích khác theo quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông. ðại hội ñồng cổ ñông
quyết ñịnh tổng mức thù lao và ngân sách hoạt ñộng hàng năm của Ban kiểm
soát căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất công việc và
mức thù lao bình quân hàng ngày của thành viên. Thù lao và chi phí hoạt
ñộngt của Ban kiểm soát ñược tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo
quy ñịnh của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan
và phải ñược lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công
ty.
7. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 5 năm do ðại hội ñồng cổ ñông
bầu và có thể ñược bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trong nhiệm kỳ có
khuyết thành viên Ban kiểm soát thì trong kỳ họp ðại hội ñồng cổ ñông gần
nhất phải bầu bổ sung.
8. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát:
a. Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm phân công thành viên Ban kiểm
soát phụ trách từng loại công việc kiểm soát và chịu trách nhiệm về toàn
bộ hoạt ñộng của Ban kiểm soát.
• Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt ñộng với tư cách là Trưởng
ban kiểm soát;
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• Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan ñể báo cáo các thành
viên của Ban kiểm soát;
• Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi ñã tham khảo ý kiến của
Hội ñồng quản trị ñể trình lên ðại hội ñồng cổ ñông.
b. Sau khi ñã tham khảo ý kiến của Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát có thể
ban hành các quy ñịnh về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức
hoạt ñộng của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp ít nhất một quý một
lần. Biên bản họp Ban kiểm soát ñược lập bằng tiếng Việt và phải có chữ
ký của tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp.
c. Mỗi thành viên Ban kiểm soát dưới sự chỉ ñạo và phân công của Trưởng
Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
• Giám sát Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc trong việc quản lý, ñiều
hành của Công ty; chịu trách nhiệm trước ðại hội ñồng cổ ñông trong
thực hiện các nhiệm vụ ñược giao;
• Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức ñộ cẩn trọng
trong quản lý, ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh, trong tổ chức công tác
kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
• Thẩm ñịnh báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm
và sáu tháng của công ty, báo cáo ñánh giá công tác quản lý của Hội
ñồng quản trị. Trình báo cáo thẩm ñịnh báo cáo tài chính, báo cáo tình
hình kinh doanh hàng năm của công ty và báo cáo ñánh giá công tác
quản lý của Hội ñồng quản trị lên ðại hội ñồng cổ ñông tại cuộc họp
thường niên;
• ðề xuất lựa chọn công ty kiểm toán ñộc lập, mức phí kiểm toán và mọi
vấn ñề liên quan ñến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán
ñộc lập;
• Thảo luận với kiểm toán viên ñộc lập về tính chất và phạm vi kiểm
toán trước khi bắt ñầu việc kiểm toán;
• Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp ñộc lập hoặc tư vấn về pháp lý và
ñảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh
nghiệm trình ñộ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu
thấy cần thiết;
• Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước
khi ñệ trình Hội ñồng quản trị;
• Thảo luận về những vấn ñề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả
kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn ñề mà kiểm toán
viên ñộc lập muốn bàn bạc;
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• Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên ñộc lập và ý kiến phản hồi của
ban quản lý công ty;
• Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước
khi Hội ñồng quản trị chấp thuận; và
• Xem xét những kết quả ñiều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản
lý.
• Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản
lý, ñiều hành hoạt ñộng của công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết
hoặc theo quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông hoặc theo yêu cầu của
cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần phổ thông
của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng;
• Khi có yêu cầu của cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông sở hữu trên 10% số cổ
phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, Ban
kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ
ngày nhận ñược yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc
kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn ñề ñược
yêu cầu kiểm tra ñến Hội ñồng quản trị và cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông
có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát theo quy ñịnh này không
ñược gây cản trở hoạt ñộng bình thường của Hội ñồng quản trị, không
gây gián ñoạn ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh của Công ty;
• Kiến nghị Hội ñồng quản trị hoặc ðại hội ñồng cổ ñông các biện pháp
sửa ñổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, ñiều hành hoạt ñộng
kinh doanh của công ty;
• Khi phát hiện có thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc vi phạm
nghĩa vụ của người quản lý công ty thì phải thông báo bằng văn bản
với Hội ñồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt
hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
• Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp.
9. Thành viên của Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc và cán bộ quản lý phải
cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan ñến hoạt ñộng của Công ty
theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo ñảm rằng toàn bộ
bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các
thành viên Hội ñồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội ñồng quản trị sẽ
phải ñược cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời ñiểm chúng
ñược cung cấp cho Hội ñồng quản trị.
ðiều 38. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát
1. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp
sau:
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a. Thành viên ñó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;
b. Thành viên ñó từ chức bằng một văn bản thông báo ñược gửi ñến trụ sở
chính cho Công ty;
c. Thành viên ñó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm
soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người ñó không còn năng
lực hành vi;
d. Thành viên ñó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát
liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát
không cho phép thành viên ñó vắng mặt và ñã phán quyết rằng chức vụ của
người này bị bỏ trống;
e. Thành viên ñó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết ñịnh của
ðại hội ñồng cổ ñông.
2. Trong các trường hợp khuyết chức danh Trưởng Ban kiểm soát, các thành
viên còn lại của Ban kiểm soát cử một người tạm thay thế.
3. Trường hợp khuyết thành viên Ban kiểm soát mà những thành viên Ban kiểm
soát còn lại không có chuyên môn tài chính kế toán, Trưởng Ban kiểm soát
phải ñề nghị Hội ñồng quản trị triệu tập họp ðại hội ñồng cổ ñông bất thường
ñể bầu bổ sung.
4. Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy
cơ gây thiệt hại cho Công ty thì Hội ñồng quản trị triệu tập ðại hội ñồng cổ
ñông ñể xem xét và miễn nhiệm Ban kiểm soát ñương nhiệm và bầu Ban kiểm
soát mới thay thế.
XI. QUYỀN ðIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY
ðiều 39. Quyền ñiều tra sổ sách và hồ sơ
1. Cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần phổ thông của
Công ty trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền trực tiếp hoặc qua
luật sư hoặc người ñược uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu ñược kiểm tra trong
giờ làm việc và tại ñịa ñiểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ ñông,
các biên bản của ðại hội ñồng cổ ñông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ
ñó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư ñại diện hoặc ñại diện ñược uỷ quyền
khác của cổ ñông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ ñông mà người ñó ñại
diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.
2. Thành viên Hội ñồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám ñốc ñiều
hành và cán bộ quản lý có quyền kiểm tra sổ ñăng ký cổ ñông của Công ty,
danh sách cổ ñông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục
ñích liên quan tới chức vụ của mình với ñiều kiện các thông tin này phải ñược
bảo mật.
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3. Công ty sẽ phải lưu ðiều lệ này và những bản sửa ñổi bổ sung ðiều lệ, Giấy
chứng nhận ñăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền
sở hữu tài sản, biên bản họp ðại hội ñồng cổ ñông và Hội ñồng 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 ñịnh của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi
khác với ñiều kiện là các cổ ñông và cơ quan ñăng ký kinh doanh ñược thông
báo về ñịa ñiểm lưu trữ các giấy tờ này.
4. Cổ ñông có quyền ñược Công ty cấp một bản ðiều lệ công ty miễn phí.
Trường hợp công ty có website riêng, ðiều lệ này phải ñược công bố trên
website ñó.
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ðOÀN
ðiều 40. Công nhân viên và công ñoàn
Tổng Giám ñốc ñiều hành phải lập kế hoạch ñể Hội ñồng quản trị thông qua
các vấn ñề liên quan ñến việc tuyển dụng, lao ñộng, buộc thôi việc, lương bổng,
bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật ñối với cán bộ quản lý và
người lao ñộng cũng như những mối quan hệ của Công ty với các tổ chức công
ñoàn ñược công nhận theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt
nhất, những thông lệ và chính sách quy ñịnh tại ðiều lệ này, các quy chế của
Công ty và quy ñịnh pháp luật hiện hành.
XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN
ðiều 41. Cổ tức
1. Theo quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông và theo quy ñịnh của pháp luật, cổ
tức sẽ ñược công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty căn cứ vào
mức ñề xuất của Hội ñồng quản trị, sau khi ñã tham khảo ý kiến cổ ñông tại
ðại hội ñồng cổ ñông.
2. Theo quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp, Hội ñồng quản trị có thể quyết ñịnh
thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng
sinh lời của công ty.
3. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan
tới một loại cổ phiếu.
4. Hội ñồng quản trị có thể ñề nghị ðại hội ñồng cổ ñông thông qua việc thanh
toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu
hoặc trái phiếu ñã ñược thanh toán ñầy ñủ do công ty khác phát hành) và Hội
ñồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này.
5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu
ñược chi trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ phải chi trả bằng tiền ñồng Việt Nam
và có thể thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu ñiện tới ñịa chỉ ñã
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ñăng ký của cổ ñông thụ hưởng và trường hợp có rủi ro phát sinh (từ ñịa chỉ
ñã ñăng ký của cổ ñông) thì cổ ñông ñó phải chịu. Ngoài ra, các khoản tiền trả
cổ tức hoặc các khoản tiền khác ñược chi trả bằng tiền mặt liên quan tới một
loại cổ phiếu có thể ñược chi trả bằng chuyển khoản ngân hàng khi Công ty ñã
có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ ñông nhằm cho phép Công ty thực
hiện ñược việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cổ ñông.
Trường hợp Công ty ñã chuyển khoản theo ñúng các thông tin chi tiết về ngân
hàng do cổ ñông cung cấp mà cổ ñông ñó không nhận ñược tiền, Công ty
không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ ñông thụ
hưởng. Việc thanh toán cổ tức ñối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch
Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán có thể ñược tiến hành thông
qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm Lưu ký.
6. Trường hợp có sự chấp thuận của ðại hội ñồng cổ ñông, Hội ñồng quản trị có
thể quyết ñịnh và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông ñược
nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ
phần bổ sung ñể trả cổ tức này ñược ghi là những cổ phần ñã thanh toán ñầy
ñủ tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương ñương với
số tiền mặt trả cổ tức.
7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội ñồng quản trị có thể thông qua nghị quyết
quy ñịnh một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt ñộng kinh doanh của Công
ty. Căn cứ theo ngày ñó, những người ñăng ký với tư cách cổ ñông hoặc người
sở hữu các chứng khoán khác ñược 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 vào cùng ngày hoặc vào thời ñiểm trước khi các quyền lợi ñó ñược thực
hiện. ðiều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch
chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.
ðiều 42. Các vấn ñề khác liên quan ñến phân phối lợi nhuận
Lợi nhuận sau thuế vào cuối năm tài chính, trước khi phân chia cổ tức cho các
cổ ñông phải trích lập các quỹ như sau:
1. Trích 5% ñể lập quỹ dự phòng tài chính cho ñến mức bằng 10% vốn ðiều lệ.
2. Việc trích tỷ lệ % cho các quỹ khen thưởng, phúc lợi, phát triển sản xuất do
Hội ñồng quản trị trình ðại hội ñồng cổ ñông quyết ñịnh căn cứ vào kết quả
sản xuất kinh doanh hàng năm.
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ
HỆ THỐNG KẾ TOÁN
ðiều 43. Tài khoản ngân hàng
1. Công ty sẽ mở tài khoản tại một ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng
nước ngoài ñược phép hoạt ñộng tại Việt Nam.
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2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần
thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy ñịnh
của pháp luật.
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.
ðiều 44. Quỹ dự trữ bổ sung vốn ñiều lệ
Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản
vào quỹ dự trữ ñể bổ sung vốn ñiều lệ theo quy ñịnh của pháp luật. Khoản trích
này không ñược vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và ñược trích cho
ñến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn ñiều lệ của Công ty.
ðiều 45. Năm tài khóa
Năm tài khóa của Công ty bắt ñầu từ ngày ñầu tiên của tháng Một hàng năm
và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính ñầu tiên bắt
ñầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh
doanh ñối với những ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện) và kết thúc vào ngày
thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh
(giấy phép kinh doanh) ñó.
ðiều 46. Hệ thống kế toán
1. Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc
hệ thống kế toán khác ñược 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 ñộng kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ
sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải ñủ ñể chứng minh và giải
trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng ñồng Việt Nam làm ñơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG
TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG
ðiều 47. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý
1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy ñịnh của pháp luật
cũng như các quy ñịnh của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải
ñược kiểm toán theo quy ñịnh tại ðiều 48 của ðiều 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 ñã ñược ðại hội ñồng cổ ñông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm
quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung
tâm Giao dịch Chứng khoán (nếu Công ty tiến hành niêm yết cổ phiếu) và cơ
quan ñăng ký kinh doanh.
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2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt ñộng 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 bản cân ñối kế toán phản ánh một cách trung
thực và khách quan tình hình các hoạt ñộng của Công ty cho ñến thời ñiểm lập
báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường
hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao
gồm bản cân ñối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt ñộng của Công ty và các
công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.
3. Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy ñịnh của Uỷ
ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở
Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (nếu Công ty tiến
hành niêm yết cổ phiếu).
4. Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm ñã ñược kiểm toán phải
ñược gửi tới tất cả các cổ ñông và ñược công bố trên nhật báo của ñịa phương
và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Trường hợp công
ty có website riêng, các báo cáo tài chính ñược kiểm toán, báo cáo quý và sáu
tháng của công ty phải ñược công bố trên website ñó.
5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm ñều ñược quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản
báo cáo tài chính hàng năm ñã ñược 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.
ðiều 48. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng
Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải ñược công bố
ra công chúng theo những quy ñịnh của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và nộp
cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan ñăng ký kinh doanh theo các quy ñịnh của
Luật Doanh nghiệp.
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY
ðiều 49. Kiểm toán
1. Tại ðại hội ñồng cổ ñông thường niên sẽ chỉ ñịnh một công ty kiểm toán ñộc
lập, hoạt ñộng hợp pháp tại Việt Nam và ñược Uỷ ban Chứng khoán Nhà
nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt ñộng
kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những ñiều khoản và
ñiều kiện thoả thuận với Hội ñồng quản trị. ðối với năm tài chính ñầu tiên,
Hội ñồng quản trị sẽ chỉ ñịnh một công ty kiểm toán ñể tiến hành các hoạt
ñộng kiểm toán Công ty sau khi ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh
doanh.
2. Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm
toán ñộc lập sau khi kết thúc năm tài chính.
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3. Công ty kiểm toán ñộc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính
hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và
trình báo cáo ñó cho Hội ñồng quản trị trong vòng hai tháng kể từ ngày kết
thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán ñộc lập thực hiện
việc kiểm toán cho Công ty phải ñược Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp
thuận.
4. Một bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải ñược gửi ñính 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 ñược phép tham dự mọi
cuộc họp ðại hội ñồng cổ ñông và ñược quyền nhận các thông báo và các
thông tin khác liên quan ñến ðại hội ñồng cổ ñông mà các cổ ñông ñược
quyền nhận và ñược phát biểu ý kiến tại ñại hội về các vấn ñề có liên quan ñến
kiểm toán.
XVII. CON DẤU
ðiều 50. Con dấu
1. Hội ñồng quản trị sẽ quyết ñịnh thông qua con dấu chính thức của Công ty và
con dấu ñược khắc theo quy ñịnh của luật pháp.
2. Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc ñiều hành sử dụng và quản lý con dấu theo
quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ðỘNG VÀ THANH LÝ
ðiều 51. Chấm dứt hoạt ñộng
1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt ñộng trong những trường hợp
sau:
a. Khi kết thúc thời hạn hoạt ñộng của Công ty, kể cả sau khi ñã gia hạn;
b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành;
c. Giải thể trước thời hạn theo quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông.
d. Các trường hợp khác do pháp luật quy ñịnh.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn ñã gia hạn) do ðại hội
ñồng cổ ñông quyết ñịnh, Hội ñồng quản trị thực hiện. Quyết ñịnh giải thể này
phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc)
theo quy ñịnh.
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ðiều 52. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội ñồng quản trị và cổ
ñông
Các cổ ñông nắm giữ một nửa số cổ phiếu ñang lưu hành có quyền biểu quyết
trong bầu cử thành viên Hội ñồng quản trị có quyền ñệ ñơn khiếu nại tới toà ñể
yêu cầu giải thể theo một hay một số các căn cứ sau:
1. Các thành viên Hội ñồng quản trị không thống nhất trong quản lý các công
việc của Công ty dẫn ñến tình trạng không ñạt ñược số phiếu cần thiết theo
quy ñịnh ñể Hội ñồng quản trị hoạt ñộng.
2. Các cổ ñông không thống nhất nên không thể ñạt ñược số phiếu cần thiết theo
quy ñịnh ñể tiến hành bầu thành viên Hội ñồng quản trị.
3. Có sự bất ñồng trong nội bộ và hai hoặc nhiều phe cánh cổ ñông bị chia rẽ
khiến cho việc giải thể sẽ là phương án có lợi hơn cả cho toàn thể cổ ñông.
ðiều 53. Thanh lý
1. Tối thiểu sáu tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt ñộng của Công ty hoặc
sau khi có một quyết ñịnh giải thể Công ty, Hội ñồng quản trị phải thành lập
Ban thanh lý gồm ba thành viên. Hai thành viên do ðại hội ñồng cổ ñông chỉ
ñịnh và một thành viên do Hội ñồng quản trị chỉ ñịnh từ một công ty kiểm
toán ñộc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt ñộng của mình. Các
thành viên của Ban thanh lý có thể ñược lựa chọn trong số nhân viên Công ty
hoặc chuyên gia ñộc lập. Tất cả các chi phí liên quan ñến thanh lý sẽ ñược
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 ñăng ký kinh doanh về ngày
thành lập và ngày bắt ñầu hoạt ñộng. Kể từ thời ñiểm ñó, Ban thanh lý sẽ thay
mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan ñến thanh lý Công ty trước
Toà án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu ñược từ việc thanh lý sẽ ñược 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 ñã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) ñến (e)
trên ñây sẽ ñược phân chia cho các cổ ñông. Các cổ phần ưu ñãi sẽ ưu tiên
thanh toán trước.
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XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ
ðiều 54. Giải quyết tranh chấp nội bộ
1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt ñộng của
Công ty hay tới quyền của các cổ ñông phát sinh từ ðiều lệ hay từ bất cứ
quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy
ñịnh hành chính quy ñịnh, giữa:
a. Cổ ñông với Công ty; hoặc
b. Cổ ñông với Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám ñốc ñiều hành
hay cán bộ quản lý cao cấp.
Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp ñó thông qua thương lượng
và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội ñồng quản trị hay
Chủ tịch Hội ñồng quản trị, Chủ tịch Hội ñồng quản trị sẽ chủ trì việc giải
quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên
quan ñến tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày
tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội ñồng quản trị
hay Chủ tịch Hội ñồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Hội ñồng
quản trị chỉ ñịnh một chuyên gia ñộc lập ñể hành ñộng với tư cách là trọng tài
cho quá trình giải quyết tranh chấp.
2. Trường hợp không ñạt ñược quyết ñịnh hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ
khi bắt ñầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết ñịnh của trung gian hoà giải
không ñược các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể ñưa tranh chấp ñó
ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế.
3. Các 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.
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ðỔI ðIỀU LỆ
ðiều 55. Bổ sung và sửa ñổi ðiều lệ
1. Việc bổ sung, sửa ñổi ðiều lệ này phải ñược ðại hội ñồng cổ ñông xem xét
quyết ñịnh.
2. Trong trường hợp có những quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñến hoạt
ñộng của Công ty chưa ñược ñề cập trong bản ðiều lệ này hoặc trong trường
hợp có những quy ñịnh mới của pháp luật khác với những ñiều khoản trong
ðiều lệ này thì những quy ñịnh của pháp luật ñó ñương nhiên ñược áp dụng và
ñiều chỉnh hoạt ñộng của Công ty.
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XXI. NGÀY HIỆU LỰC
ðiều 56. Ngày hiệu lực
1. Bản ñiều lệ này gồm XXI chương 56 ñiều, có hiệu lực kể từ khi ñược ðại hội
ñồng cổ ñông Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật nhất trí thông qua ngày
… tháng … năm 2010.
2. ðiều lệ này ñược lập thành mười (10) bản; ñược ñăng ký, nộp tại cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền theo quy ñịnh pháp luật và lưu giữ tại trụ sở chính của
Công ty.
3. Các bản sao hoặc trích lục ðiều lệ Công ty phải có chữ ký của Tổng Giám ñốc
hoặc Chủ tịch Hội ñồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành
viên Hội ñồng quản trị mới có giá trị.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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