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CONG BO THONG TIN
(V/v Ban hành Quy ch ni b v quãn trj)
Kmnh gui: - Uy Ban Chü'ng khoán Nhà nu&c

- Sr giao djch Chü'ng khoán TP H1 Chi Minh
- Tn TCNY: Tng cong ty c phAn Bâo him petrolimex
- Ma Chirng khoãn: PGI
- Dja chi tri sâ chInh: TAng 2 1,22- Tôa nhà Mipec, 229 Tây San, Dng Da, Ha Ni
-Dinthoai: 0243.7760867
Fax: 0243.7760868
- Ngu&i Dai dien theo pháp lust: Ong Dào Nam Hãi
- Chirc v: Tang giam d&
- Ni dung cong b thông tin: Quyét djnh ban hành quy ch ni b v quân tn Tng cong
ty c phAn Bào hiêm Petrolimex.
Thông tin nay dA dLrçYc cong b trên website cüa PJICO theo di.r&ng dAn:
https://wv.piico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-don2/thon-tin-cho-co-dondong
Tôi cam kt các thông tin cong b6 duài dày là d1na sir that va hoan toàn chju trách nhim
truâc pháp lut ye ni dung các thông tin d cOng bô./.-
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Veviçc ban hành Quy che nçi bç ye quan tn
A
Tong cong ty co phan Bao hiem Petrolimex
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HQI BONG QUAN TRj TONG CONG TV
Can cr Lut Doanh nghip s6 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Can c Nghj dnh s 71/201 7/ND-CP ngày 06/06/2017 cüa ChInh Phü huàng
dn ye quán trj cong ty áp ding dôi vâi cong ty di chüng và Hithng dan cüa BO Tâi
ChInh t?i thông tu' so 95/2017/TT-BTC ngay 22/09/20 17;
Can cir Lut Kinh doanh báo hiêm, Nghj djnh vã Thông Ut huàng dan cüa B Tài
chInh;
Can cir Diu 1 Tng cong ty c phn báo him Petrolimex dâ duçc Di hi
dông cô dông thông qua ngày 20/04/2018;
Can ctr Nghj quyt s 01/2020/PJICO-NQ-DHDCD ngày 29/05/2020 cüa Di
hi dông cô dông Tong cong ty c phân Báo hiêm Petrolimex,
QUYET DJNH:
Biêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy ch ni b v quãn trj Tng
cong ty c phãn Bão him Petrolimex".
Biéu 2. Quy ch nay có hiu hrc k tir ngày k. Các quy djnh tri.râc day không
con hiu hrc thi hành
Biu 3. Các Thành vién Hi ding quán trj; Tng giám dôc; Truâng các Ban
thuc Hi dng quán trj; K toán trueing; Giárn d6c các Cong ty tri,rc thuOc và các t
chrc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./.p..-

No'i nhin:
- Nhu diêu 3;
- Tp doàn XDVN(dé b/c);
- UBCKNN,Hose (thay b/c);
- Dãng üy Tcty, Cong doàn Tcty
- Ltiu BanTJ-I, VT.

Trn NgQcNam

QUY CHE NQI BQ YE QUAN TR!
CUA TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
(Ban hành kern theo Quyet djnh s 1 1/2020/PJICO-QD-HDQT ngày 29/05/2020 cUa Hi
dng quãn trj Tng Cong ty c phn Bão him Petrolimex)

CHUNG I
QUY D!NH CHUNG

Diêu 1. Mic dich ban hành và phm vi diêu chinh
1. Quy ch ni b v quán trj Tang Cong ty c6 phn Bão him Petrolimex (sau dày
vi& tat là "Quy ch quán tn") áp diing trong phm vi Tng cong ty c phân Bào him
Petrolimex (sau day viêt tat là "Tng cong ty"). Quy ch nay duçxc xay dirng theo quy
djnh cüa:
a. Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 nam 2014;
b. Lust Chüng khoán s 70/2006/QH1 1 ngày 29/06/2006;
c. Can cir Lut sira di, b sung mt s diu cüa Lust Chirng khoán s
62/2010/QHl2 ngày 24 tháng 11 näm 2010;
d. Nghj djnh 96/201 5/ND-CP ngày 19 thang 10 näm 2015 cüa Chinh phü huàng
dn chi ti& thi hành rnit s diu cüa Lust Doanh nghip;
e. Lust Kinh doanh Bão him s 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
f. Can cü Lu.t sira di, b sung mt s6 diu cUa Lutt Kinh doanh bão him ngày
24tháng 11 nam 2010;
g. Thông ti.r s 95/2017/TIT-BTC ngày 22 tháng 9 näm 2017 cUa Bô Tài chInh
hung dn mt s diu cüa Nghj djnh s 71/2017/ND-CP ngày 6 tháng 6 näm 2017 cüa
ChInh phU huâng dn v quân trj cong ty áp diing di vOi Cong ty di chUng;
h. Diu 1 t chtrc & hot dng cüa Tng Cong ty duc Di hi dng c dông
thông qua ngày 20 tháng 04 näm 2018.
2. Quy ch nay quy djnh nhctng nguyen the cci bàn v quân trj T6ng cOng ty d (i)
bào v quyn và lçii Ich hçp pháp cUa Co dOng và Tng cong ty và (ii) dam báo vic thi&
1p nhüng chuAn mirc v hành vi, dio drc ngh nghip phU hcip vOi quy djnh cüa Pháp

lut, Diu 1 Tng cong ty di vOi các thành viên Hi dng quán trj, Ban Tng giám d&,
và các can b quán l cüa Tng cong ty.
3. Quy ch nay duçic Dai hi dng c dông thông qua và chAp nhn toàn van vOi 6
Chiiang 34 Diu theo Nghj quyt s6 01/2020/PJICO/QD-DHDCD ngày 29/05/2020.
Diu 2. Giãi thIch thut ngfr
1. Nliftng tir ngtt duói day dirçc hiu nhu sau:
a. "Quãn trj" là h thông các quy tAc d dam báo cho Tng cong ty dirçc dnh
hrâng diu hành và dLrçic kim soát mt each có hiu qua vi quyên lqi cüa cô dOng Va
nhUng ngi.ri lien quan den Ting cOng ty. Các nguyen tc quán trj Tng cong ty bao gm:
- Dam bão mt cci cAu quãn trj hiu qua;
- Dam báo quyn lçri cüa c dOng;
- Di xir cOng bang giüa các c dông;
- Dam bão vai trO cüa nhüng ngithi CO quyn 1ci lien quan den Tng cOng ty;
- Minh bach trong hoat dng cüa Tang Cong ty;
- FIi dng quán trj thrc hin lanh dao và kim soát Tng cong ty có hiu qua.
b."Ngithi cO lien quan" là cá nhân hoc t chtrc duçic quy djnh trong Khoãn 34
Diu 6 cUa Luat Chirng khoán và Khoán 17 Diu 4 cüa Lut Doanh nghip;
c. "Thành viên Hi dng quãn trj dc lap" (sau dày gçi là thành viên dc 1p) là
thành viên ducc quy djnh tai khoán 2 Diu 151 Luat doanh nghip
d. Thành viên Hi dng quán trj không diu hành là thành viên Hi &ng quán trj
không phái là Tang giám doe, PhO Tang giám dc, Kê toán tnrng và nhUng ngui diu
hành khãc theo quy djnh ciia Diu l Tng cOng ty;
e. "Cs dong chiên luçic" là Samsung Fire and Marine Insurance Co., Ltd., (SFMI)
rnt cong ty Han Quc có giAy chCrng nhn dang k doanh nghip s6 110111-0005078,
do Seoul Central District Court, Office of Registration cAp ngày 26 thang 1 näm 1952;
f. "Tài lieu giao djch" bao gm Hçip ding hçp tác chin 1trçc và Hcp dng dt
mua c phn duqc k bâi SFMI và Tng cong ty vào ngày 05/05/20 17;
g. "Dai hi dng c dOng hQp trirc tuyn" là cuc h9p cüa các c dông PJICO
dugc t chtrc thông qua hi nghj tr%rc tuyn, c dOng tham dir, biu quy& và bAu c1r
bang các hinh thirc duçc pháp 1ut cho phép.
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theo hInh
h. "BO phiu din tr" là vic c dong thirc hin biu quyt hoac bu
thrc bô phiu din tir thông qua h thng bô phiu din ti:r cUa PJICO (sau dày gci tat là
h thng P-Vote) hoc h thng bó phiu din tir cüa hen thir ba do PJICO chi djnh.
i. "Tài khoãn" là ten dang nhp và mat khu do PJICO cung cp cho c dong d
tham gia, truy cap và bô phiu trên h thong h thng P-Vote hoac h thng bó phiu
din ttr cüa ben thir ba do PJICO chi djnh. Tài khoân duçic cAp dira trên thông tin nhan
din cüa ben tham gia dä chrçic dang k t?i Pjico.
k. "Mat khAu mt ln (OTP)" là mat khAu chi sir diing mt lAn trong khoàng thai
gian nhAt djnh d xác thrc c dông khi c dong thirc hin truy cp h thng P-Vote hoac
h tMng bö phiu din tir cña ben thir ba do PJICO clii djnh.
1."Ma dang nhp (ID) cüa cô dong" là So giây chUng minh nhân dan; So the can
ctiàc cong dan; Ma s doanh nghip; Ma s nhà dAu tu nuâc ngoài, hoc các hInh thirc
khác dã duçic dang k2 ti PJICO hoac thrçc dang k ti Trung tam luu ky Chi.Trng khoán
Vit Nam (VSD).
2. Trong Quy ch nay, các tham chiu tâi mOt hoac mt s diu khoãn valhoac
van bàn pháp luat së bao gm cá nhing sira di, b6 sung hoac van bàn thay th các van
bãndó.

CHU€NG II
CO BONG VA BA! HO! BONG CO BONG

Biêu 3. Quyên h,n cüa c dông
1. Co dông cO dAy dü các quyn theo quy djnh tai Diu 114, Diu 115 cüa Luat
Doanh nghip, cüa pháp luat và Diu l Tng cong ty, ngoài ra C dong có các quyên sau
dày:
a. Quyen duqc dôi xir cong bang. Môi cô phân cüa cüng mt loi dêu to cho cô
dông sâ hüu các quyén, nghia vii vâ lçii Ich ngang nhau. Trueing hcp Ting cong ty có các
1oi c phAn uu däi, các quyn và nghia vii gAn lin viii các loai c phAn uu däi phãi duçic
cOng b dAy dU cho c dong và phãi duqc Di hOi dng C6 dông thông qua;
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b. Quyn duçic tip cn dy dü thông tin djnh kS' và thông tin bt thtiông do Tng
cong ty cong b theo quy djnh cüa Pháp 1u.t.
2. C dông cO quyn báo v các quyn lçvi hçip pháp cüa mInh. Trong trithng hqp
quyt dnh cUa Dii hi dng c dông vi phim pháp 1ut holic Diu 1 Tng cong ty, quyt
djnh cüa Hi dng quãn trl thông qua trái vâi quy djnh cüa pháp 1ut hoc Diu lé Tng
cong ty gay thit hi cho Tng cOng ty, c dong Co quyn d nghj hüy hoc dinh chi
quyt djnh dO theo quy djnh cüa Lust doanh nghip.
Diu 4. Nghia viii và trách nhim cüa cô dông
C dong ph thông có các nghTa vii vã trách nhim sau:
1. Tuân thu Diu 1 va các quy ch ni b cO lien quan dn c dông cüa Pjico;
chAp hành quyt djnh cüa Dti hi dng c dOng, Hi dng quân trj.
2. Tham dir cuc h9p f)i hi dng c dông và thirc hin quyn biu quyt thông
qua các hInh thirc sau:
a. Tham dir và biu quyt true tip ti cuc h9p;
b. Uy quyn cho ngui khác tham dir vã biu quyt ti cuc h9p;
c. Tham du và biêu quyt thông qua Di hi dông cô dOng hop true tuyén, bO
phiAu din ti:r hoc hInh thirc din tir khác;
d. Gtri phiu biu quy& dn cuc h9p thông qua thu, fax, thu din tCr.
3. Thanh toán tin mua c phAn dä dang k mua theo quy djnh.
4. Cung cAp thông tin cá nhân chInh xác (bao gm dja chi, s din thoi lien lac)
khi dang k mua c phAn và thông báo lti cho PJICO khi có six thay di.
5. Hoàn thành vic dang k thay di thông tin Ca nhân khi cO thay di; hoàn thành
vic däng k các thông tin ngui có lien quan di vOi c dong ni b; hoàn thành các
nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành.
6. Chju trách nhim cá nhân khi nhân danh PJICO duâi mçñ hlnh thirc d thixc
hin mOt trong cac hành vi sau dAy:
a. Vi phm phAp 1ut;
b. Tin hành kinh doanh và cAc giao djch khác d tu lçvi hoc phc vi 1i Ich cüa
t chi.rc, CA nhân khAc;
c. Thanh toAn cAc khoAn nçi chua dn hin truàc cAc rüi ro tài chInh dôi vri PJICO.
7. TrAch nhim cüa c dOng Ian:
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a. Không duçic lqi diing uu th cüa rnInh gay tn hi dn các quyn, 1çi Ich cüa
Tng cong ty và cüa các CO dông khác.
b. CO nghia vii cong b thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 5. Diu 1 T6 ng cong ty
1. Diu 1 Tng cOng ty disçc Di hi dng c dông thông qua và không duçic trái
vâi các quy djnh tii Lut Doanh nghip và các van ban pháp 1ut có lien quan.
2. Tng cong ty tham chiu Diu I mu tii Ph 1iic Thông tu st 95/2017/TT-BTC
ngãy 22 tháng 9 näm 2017 cüa B trueing B Tâi chInh d sCra di, b sung diu 1 Tng
cOng ty và trinh Dii hi dng C dông biu quyt thông qua theo dung quy djnh cüa phãp
!ut.
Diu 6. Cuc hçp Di hi dOng c dông thtrông niên và bat thu*ng
1. Thông báo v vic cht danh sách c6 dông cO quyn tham dir h9p Dai hi dng
c dOng: Tng cong ty thirc hin tuân thU dy dU trInh tir, thU ti1c v triu tp cuc h9p
Dai hi dng c dông theo quy djnh cUa pháp luat, Diu 1 Tng cong ty và các quy djnh
ni b cUa Tng Cong ty. Cong b thông tin v vic 1p danh sách c dong cO quyn d?
hQp Dai hi dng c dông tôi thiu 20 ngay tnrâc ngãy dang k cuEi cUng.
2. Danh sách c dOng cO quyn d? h9p Thti hi ding cë dông dixçic 1p không sam
hon närn (05) ngày trixac ngày gUi thông báo mai h9p Dai hi dOng c dông;
3. Thông báo h9p Di hi dng c dong duçic gUi cho tt cã các c dong bang
phLrong thUc báo dam, dng thai cong b tren trang thông tin din tcr cUa Tng Cong ty
va Uy ban chtirng khoán Nhà nuóc, Si giao djch chUng khoán. Ngi.thi triu tp h9p Dai
hi dng c dông phái gi:ri thông báo mai h9p dn tAt ca các c dông trong Danh sách c
dOng cO quyn dir h9p chm nhAt [muai 1am (15)] ngày tri.râc ngày khai mac cuc h9p
Dai hi dng c dong (tInh tU ngày ma thông báo duc gi:ri hoc chuyn di mt each hcip
1, duçic trá cuàc phi hoc duçic bO vào hOrn thu). Chuong trInh h9p Dai hi dng c
dông, các tài 1iu lien quan dn cãc vAn d së dirc biu quyt tai dai hi dirc gUi cho
các c dông ho.c/và dang trén trang thông tin din tU cUa Tng COng ty. Trong tru?rng
hop tài lieu khOng duçc gUi kern thông báo hp Dai hOi dng c dOng, thông báo mai
hop phãi nêu rO dirang dn dn toàn b tài 1iu hp d các c dong có th tip c.n, bao
gôm:
a. Chuong trInh hop, các tãi 1iu sU diing trong cuc hop;
b. Danh sách và thông tin chi tit cUa các Ung viên trong truang hçrp bAu thành
vien Hi dng quan tr;

c. Phiu biu quy&;
d. Mu chi djnh dai din theo Uy quyn dir hçp;
e. Dr thão nghj quy& d6i vài tüng vn d trong chung trInh hQp.
4. Cách thirc däng k tham dr Di hi dng c dông
Truâc ngày t chirc Di hi dng c dong, thu tic dãng k c dông phãi duçic tin
hành và tip tic cho dn khi dam bão vic dang k dy dii tAt ca cac c dông cO quyn dir
h9p
a. Diu kin tham dr
- C dông là dai din pháp nhân, th nhân hoc di din c dông, mt nhóm c6
dông si hüu c phn Co quyn biu quy& cüa T6ng cong ty vào ngày ch6t danh sách c
dông (ducic thông báo trong Thông báo Di hi dng c dong) &rçic quyn tham dir Dti
hOi dng c dong.
- Các c dông ph thông khi tham dr Dai hi dng C6 dông Co nghia vi tham gia
hoc üy quyn tham gia cuoc hQp Di hOi d6ng C6 dông theo Diu 1 T6ng cong ty và
tuân thu cac quy djnh v thu tiic üy quyn và 1p giAy üy quyn. Các C6 dông hay dai din
C6 dong khi tham d%r Dai hOi d6ng c6 dOng phãi hoàn thành các thU tiic däng k tham dij
Dai hOi; nghiêm tUc chAp hành quy ch dai hi và ton trQng k& qua lam vic cUa Dai hOi.
b. Cách thirc dang k9
- Tai Di hOi d6ng C6 dông, mi c6 dông hay dai din C6 dông khi tâi tham di
phãi mang theo GiAy miii h9p, Chirng minh nhân dânlCän cucc cong dân/H chiu, riêng
d6i vOi dai din duoc Uy quyn hçp pháp cUa c6 dông phãi np them giAy Uy quyn cho
Ban kim tra tu cách c6 dông.
- c6 dông, di din c6 dông hçp l sau khi däng k s duçrc nhn Phiu biu quy&.
- C6 dông dn muon có quyn däng k ngay, sau dO CO quyn tham gia biu quyt
ngay ti Dai hOi nhung ChU tça không cO trách nhim dirng dai hôi d cho h9 dáng k và
hiu liic cUa các vAn d dä biu quyt sê không bj ãnh hithng.
c. ThU ttc Uy quyn và 1p gi&y Uy quyn:
- Các C6 dông CO quyAn tham d%r cuOc h9p Dai hOi d6ng C6 dông theo quy djnh cUa
pháp 1ut cO th Uy quyn cho cá nhãn, t6 chiic dai din tham dxx. Tru?ing hçip cO nhiu
hm mt ngui dti din theo Uy quyn thI phái xác djnh ci1i th s6 c6 phAn và s6 phiu bAu
duçic Uy quyn cho mi ngtthi dai din.
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- Vic üy quyn cho ngtri di din dir h9p Di hi dèng c dong phái 1p thành
van bàn theo mu cUa Tng Cong ty theo quy djnh:
+ Tnnmg hçip c dông cá nhân là ngiRii üy quyn thi giy üy quyn phái có chU
k cüa c dông do và Ca nhân, ngthi dai din theo pháp luat cUa t chirc throc üy quyn
d1rh9p;
+ Tnthng hçrp c dông t chirc là ngu?i üy quyn thI giy üy quyn phãi CO chü
k ngi.thi di din theo üy quyn, ngu?i di din theo pháp 1ut cOa c dong t chrc và Ca
nhân, ngtrOi di din theo pháp 1ut cüa t chirc di.rçc üy quyn dr h9p;
+ Trong triRng hop khác thI giy üy quyn phãi CO chi k ngithi di din theo
pháp 1ut cüa c dong và nguài duçvc üy quyn dr hçp;
- Tru?ng hqp lut six thay mt cho ngixxi üy quyn k giAy chi dlnh ngi.thi di
din, vic chi djnh ngi.r&i dti din trong trung hcp nay chi dtrçc coi là cO hiu lrc nu
giy chi djnh nguYi dui din do dtiçc xut trInh cüng vâi giAy Uy quyn cho luât six (nu
tru6c do chua clang k vOi Tong cong ty (*).
- Tr& trthng hqp quy djnh tai dim trên (*), phiu biu quyt cUa ngixi thrçic üy
quyn du hop trong phim vi duçc üy quyn vn CO hiu 1%rc khi xày ra mt trong các
trtr&ng hcip sau:
+ Nguii illy quyn da ch&, bj hn ch näng lirc hành vi dan sir hotc mt nãng 1irc
hành vi dan sir;
+ Ngui Uy quyên dà hüy bô vic chi djnh Ciy quyn;
+ Nguôi üy quyEn dä hüy bO thAm quyn cüa ngix&i thirc hin vic üy quyn.
Diu khoãn nay khong áp diing trong trii&ng hçip Tong Cong ty nhn &rc thông
báo ye mtt trong các sir kin trên truâc gi khai mc cuc hp Di hi dng c cong
hoc truàc khi cuc hop dixçic triu tp lai.
5. Cách thcrc biu quy& trong cuc hop Di hi dng c dông.
a. Các c cong dU diu kin khi tham dir Di hi duçic biu quy& tht cá các vn d
thuc thm quyn cüa Dii hi dtng c dông theo quy djnh ti Diu 1 Tng cong ty;
b. C cong dñ diêu kin tham dir Di hi thrçic Uy quyn bang van bàn cho ngixOi
d?i din thay mt mInh tharn dir và biu quyêt;
c. Tai cuc hp Di hi dông cô dong sau khi nghe báo cáo ye các ni dung can
thông qua, di din c cong së cüng thão lun và thông qua ti'ing phn bang biu quyt.
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Chü t9a Di hOi së mi/d nghj c dông phát biu theo thi.'r tij dang k, dng thai giãi dáp
các thc mc cUa c dông. C dông phát biu ng&n g9n và tp trung vào dtng nhihg ni
dung tr9ng tam cn trao d&, phi hçp vâi ni dung chwmg trInh cüa dai hi dã duçic
thông qua.
C dong tham dir Di hOi dng c dông h9p trirc tuyn cO th phát biu, gop vâi
Di hi thông qua h thng hInh ành, am thanh duçic kt n& vOi Ban t chic Dti hi
hoc thông qua man hInh hi thoti tr?c tuyn, g1ri thu din tü tâi Ban thu k Di hi.
ChU t9a Dii hi sê trust quyn tham du Dii hi khi c dông C6 tInh không chtp hành các
quy djnh cüa Dai hi, cO hành vi gay r6i, lam mAt trt tir hoac có hành dng gay ãnh
h.ring tr%rc tip dn cong tác diu hành Di hi.
d. Vic biu quy& duçc tin hành bang each giG phiu biu quyt d6i vâi t1rng nôi
dung cn thông qua ti di hi theo each thirc sau: Gic phiu biu quyt tan thãnh; sau do
gio Phiu biu quyt không tan thành; Sau do giG phiu biu quyêt khong Co kin.
e. c6 dong CO the thirc hin biu quyt bang các hInh thrc quy djnh ti khoãn 2
Diu 4 Quy ch nay. Vic quyt djnh cách thirc biu quy& cii th ti Dii hi d6ng C6
dOng do Hi d6ng quãn trj 1ira ch9n, quy& dlnh dam bão tuân thU quy djnh pháp 1ut, phU
hqp vài diu kin hoàn cánh c1i th cUa PJICO và phãi duçic thông bão, huàng dn cii th
cho C6 dOng. K& qua biu quy& theo cac hInh thUc du có giá trj nhu bi6u quyt có mtt
ti cuc h9p Thu hi d6ng c6 dông.
f. Trr trumg hcip quy djnh tui dim f, dim g khoãn nay, các quy& djnh cUa Dui
hi dong c6 dông ye các vAn d sau day së duçxc thông qua khi CO tu [51%] trâ len t6ng
s6 phiu bu cUa cac C6 dông CO quyn biu quyt CO mt tr%rc ti6p hoc thông qua di
din duçic Uy quyn có iiiut ti cuc h9p Dai hi d6ng c6 dông:
- Thông qua báo cáo tài chInh nãm;
- K hoeh phát trin ng&n và dài hn cUa T6ng Cong ty;
- Min nhim, bäi nhim và thay th thành viên Hi dông quán trj, và báo cáo vic
Hi d6ng quãn trj b6 nhini T6ng giám d6c.
g. BAu thânh viën Hi d6ng quán trj phái thrc hin theo quy djnh ti khoán 3 Diu
144 Lust doanh nghip.
h. Các quyt dnh cUa D?i hi d6ng c6 dOng lien quan dn vic sra d6i vã b6 sung
Diu 1, loai c6 phiu vá s6 1ucng c6 phiu duçc chào ban, vic t6 chUc lai hay giái th
doanh nghip, giao djch mua, ban tài san T6ng cong ty hoc các chi nhánh thirc hin cO
giá trj tr 35% tr len t6ng giá trj tãi san cUa Cong ty tinh theo Báo cáo tai chmnh kS' gAn
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nhAt dtrçc kim toán dtrçc thông qua khi cO tir [65%] trâ len tng s phiu bAu cac c
dong có quyn biu quyt cO mt tnjc tip hoc thông qua di din duçxc üy quyn CO mt
tii cuc h9p Di hi dng c dông.
i. Các nghj quyt Dti hi dng c dông &rqc thông qua bAng 100% tng s6 c
phAn có quyn biu quyt là hgp pháp và cO hiu 1irc ngay cã khi trInh tr và thu tue thông
qua nghj quyt do không di.rçic thirc hin dung nhu quy dnh.
k. Trueing hçip c dông tham dir Di hi dng c dông hp true tuyn bO phiu
din tCr:
- C dông khi dang nhap vào h th6ng hop trrc tuyn cüa PJICO thI duçic coi là c
dông trrc tip tham dir và c dông CO nghia vii bão mat các thông tin clang nhap, mat
khu, ma OTP. Trong rnçi tnthng hçip, PJICO không chju trách nhim khi c dông d l
các thông tin nay.
- C dông tham dr Dti hi dng c dông hop trirc tuyên bAng each dung tài khoán
(bao gôm ma clang nhap (ID) và ma mat khAu) d clang nhap và hop trirc tuyn dung
chuang trInh, k hotch Di hi dng c dông hçp trrc tuyn dã dirge thông báo.
- Khi c dông thirc hin mt giao dch ghi/gCri phiu din tCr thI ma OTP dugc g1ri
vao s din thoi cüa cô dông hoac s6 din thoi cüa dti din dirge üy quyên. C
dông/di din dirge Uy quyn si:r ding ma OTP nay hoac mat khu dirge cp d xác thijc
và hoàn thành giao dlch bO phiu din t1r cüa mInh.
- Trueing hgp c dông thay dM s din thoi thI c dong hoàn thin mu thay d6i
thông tin c dông và giri email cho PJICO theo dja chi email:
. và ding
thii g1ri chuyn phát theo dumg buu chInh bàn g6c cho PJICO. Vic thay di s din
thoi nay c dông cAn thirc hin truâc mi k' PJICO ch& quyn dé dam bão quyén lci
cüa c cong.
- Tnthng hqp c dông thay di thông tin cá nhân cAn lien h vài Trung tam hru
k'/Thành vien Trung tam liru k ni c dông ma tài khoãn d cap nhat. Di vOi c dong
chira liru k cAn lien he vOi PJICO dé cap nhât.
- Tài lieu Di hi dng c dông hp trirc tuyn dugc clang tái tren Website cüa
PJICO. C dông truy cap Website: www.pjico.com.vn chuyên mic "Tài chInh — c dông
Di hi dtng c dông" d nghien cru tài 1iu Di hi.
- C dôngIdi din dirge Uy quyn tham dr Dai hi dng c dong hp trirc tuyn
thrc hin biu quyt thông qua h thng P-Vote.

- C dông/di din disçc üy quyn tham dir Di hi dng c dong hçp trirc tuyn
sau gi? khai mic Co quyén däng k tham gia và biu quyt ti Dti hi, nhung Chü ta
không Co trách nhim drng Di hi d cho c dông/di din di.içc Uy quyn dn muon
dang k và hiu 1irc cUa các dçt biu quy& d tin hành truOc do së không bi ãnh huing.
- C dông du Di hi dng c dông hp trirc tuyn tr quãn 1 và sü diing quyn
truy cp duçc cp d tham gia h9p trrc tuyn theo dung quy djnh, huàng dn cüa PJICO;
chuAn bj các diu kin v thi& bj, kt n& d có th truy cp và tham dr Di hi dng c
dong hQp trirc tuyn theo chuong trmnh, k hoch dà diiçic PJICO thông báo.
6. Cách thirc kim phiu:
Ngay sau khi khai mac, Di hi dng c dong thông qua danh sách Ban kim
phiu vàIhoc Ban bu cCr d thixc hin kim phiu biu quy& Va bâu ccr.
a. Khi c dông, dii din c dông cO rntt tham dr trirc tip ti DHDCD:
- Khi tin hành biu quyt t?i Dti hi, s the tan thành duçic kim triiâc, s6 the
không tan thành dtrçic kim sau, cu6i cUng kim the không Co kin. Tng s phiu tan
thành, không tan thành, khong Co kin hoc khong hcip 1 theo tirng vAn d duçic chU
t9a thông báo ngay sau khi tin hành biu quyt.
b. Khi c dong thirc hin biu quy&, bAu cü trrc tuyn bO phiu din tir:
- S phiu bu cña nii 1rng viên du thrçic ghi nhn trên h thng theo: s the tan
thành, s the không tan thành vã s6 the không có kin. Trong tnrng hçip phát sinh các
ni dung ngoài chiicing trInh di hi dä gtri cho c dong, c dông cO th biu quyt, bu
cCr b sung. Nu c dông khong biu quyt, btu cCr vài nhcng ni dung phát sinh thu các
phiu biu quyt, bAu cü cüa c dông duçc coi là không tham gia biu quyt và không
duçc tInh vào tërng s c phAn khi kim phiu.
- C dông cO th thay di k& qua biu quyt, bu ccr; biu quyt, bu ccr b sung
nhcrng ni dung phát sinh, h thng trirc tuyn chi sir dung kt qua biu quyt, bAu cir
cuôi cüng t?i thii dim kt thüc vic biu quy&, bAu cir.
C. Di vOi nhung trtxng hçip cn thit và nu c dong yêu cu, dai hi së chi djnh
mt (01) hoc môt sé c dông không có lçii Ich lien quan dEn ni dung biEu quyEt, bu ccr
thrc hin giám sat vic kiEm phiEu.
d. Hi dng quãn trj có thE ban hành quy chE, cách thrc kiErn phiEu phü hp trong
các diu kin cii thE dE Dii hi dng c dông thông qua.
7. Thông báo két qua kiEm phiEu
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- Ban kim phiu và/hoc Ban bu Cu së kim tra, thng hçip kt qua kim phiu
cüa tirng vn d. K& qua kirn phiu duçc thông báo ngay ti Dii hOi sau khi hoàn thành
vic kim phiu.
8. Hüy bO Nghj quyt cüa Dii hi dng c dông theo quy djnh tai Diu 24 Diu 1
PJICO và khoán 11 Diêu nay.
9. Thông báo quyt djnh cüa Dai hi dông c6 dông ra cong chüng:
Vic thông báo quy& djnh cüa Dai hi dng c dong ra cong chüng tuân thu quy
djnh Cong b6 thông tin cüa Lut Doanh nghip, Lut Ch(ing khoãn, các van bàn pháp
1ut CO lien quan và quy dnh tai Quy ch nay.
10. PJICO áp diing t6i da các giái pháp cong ngh thông tin hin dai d tto diu
kin cho c dong có th tham gia vào các kS' Dai hi dng c dong hçp trrc tuyên môt
cách thun tin nht; quy djnh cu th và huàng dn c dông bO phiu tr xa, biu quyt
thông qua h9p Dai hi dng c dông.
11. Cách thüc phán di quyt djnh cüa Dai hi dng c dông
a. C dông biu quyt phãn d& nghj quyt v vic t chirc lai Tong cong ty hoc
thay di quyên, nghia vii cüa c dong quy djnh t?i Diu 1 Tng cong ty cO quyên yêu câu
Tng cOng ty mua 1i c phn cüa mInh. Yêu cu phãi bng van bàn, trong dO nêu rO ten,
dja chi cüa c dông, s 1ung c phn trng loai, giá dr djnh bàn, 1 do yêu cu Tng
cong ty mua lai. Yëu cãu phãi duçic gui dn cong ty trong th?yi hn 10 ngày, k tr ngày
Dai hi dng c dông thông qua nghj quy& v các vn d quy djnh tai khoàn nay.
b. Tng Cong ty phài mua 1i c phn theo yeu cu cüa c dông quy djnh tai dim
a khoán nay vâi giá thj tri.rng hoac giã duçic tinh theo nguyen tc quy djnh tai Diu le
Tng cong ty trong thai han 90 ngày, k tr ngày nhn thic yêu câu. Trtrng hp khOng
thôa thun duc v giã thI cac ben cO th yêu cAu mt t chuc thm djnh giá chuyên
nghip djnh giá. Tng Cong ty giài thiu It nhAt 03 t chuc thm djnh giá chuyên nghip
d c dong 1ra ch9n vã lira ch9n do là quyét dnh cui cüng.
12. Lp biên bàn h9p Dai hi dng c dOng
a. Cuc h9p Dai hi dng c dông phài duçic ghi biên bàn và cO th ghi am hoc
ghi và li.ru giU dtthi hInh thuc din tu khãc. Biên bàn cuc h9p Dai hi dng c dông h9p
trirc tuyn cO th sCr ding dU 1iu din tCr dä duçic ghi và km tai cuc h9p nhu mt ph.n
ni dung cüa Biên bàn. Biên bàn phäi duçic 1p bang ting Vit, có th 1p them bang
ting Anh và có các ni dung chü yu sau day:
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- Ten, dja chi trii s chInh, ma s doanh nghip;
- Thñ gian và dja dim h9p Di hi dng c dông;
- Chi.rng trInh h9p và ni dung cuOc h9p;
- Ho, ten chü toa và thu k;
- TOm tt din bin cuOc hQp và các kin phát biu ti cuc hop D?i hi dông c6
dông v t1rng vn d trong chucmg trInh hop;
- S c dông và tong s phiu biu quy& cüa các c dông dis hop, phii hic danh
sách däng k c dông, di din c dông dir hp v61 s c phn và s6 phiu bu tuang
trng;
- Tng s6 phiu biu quyt d61 vài ti'rng vn d biu quyt, trong do ghi rO phucrng
thi:rc biu quyt, tng s phiu hçxp l, khong hçip 1, tan thành, không tan thành và không
có ' kin; t l tucmg irng trên tng s phiu biu quyt cüa ci dong dir hop;
- Các vAn d dã duçyc thông qua và t' 1 phiu biu quyt thông qua tuang (mg;
- Chü k)2 cüa chU toa và thu k.
Biên bàn duçic lap bang ting Vit và ting Anh dêu CO hiu 1irc pháp l nhu nhau.
Tnrng hçip cO sir khác nhau v ni dung biên bàn ting Vit và ting Anh thi ni dung
trong biên bàn ting Vit CO hiu hjc áp ding.
b. Biên bàn hop Di hi dng c dông phài duçic 1p xong và thông qua trithc khi
kt thñc cuOc hop. ChU ta và thu k cuc hop phài chju trách nhim lien d6i v tInh
trung thijc, chInh xác cüa ni dung biên bàn.
c. Biên bàn hp Dai hOi dng c dong phài duçic cong b trén trang thông tin din
tfr cüa Tng cong ty trong thai han hai muci bn (24) gi hoc gui cho tAt ca các c dông
trong thi han mui lam (15) ngày k tr ngày kt thüc cuc hop.
d. Biên bàn hop Di hOi dng c dông duçc coi là bang ch(mng xác th?c ye nhng
cong vic d duc tin hành tai cuc hp Dai hi dng c dông trr khi có kin phàn di
v ni dung biên bàn chrcc dira ra theo dung thu t1ic quy dnh trong vOng mui (10) ngày
k tlr khi gi:ri biên bàn.
e. Biên bàn hop Dti hi dng c dOng, phii 1iic danh sách c dông dang k2 dir hop
kern ch& k cUa c dong. van bàn Uy quyn tham dir hp và tài lieu cO lien quan phài
duçc liru giü tai tru sâ chInh cüa Tong cong ty.
12
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fJieu 7. Tham quyen va the thuc lay y kien bang van ban de thong qua quyet
dnh cüa Di hi d1ng cô dông
ThAm quyn Va th thirc thy ' kin c dong bang van bàn dê thông qua Ngh quyEt
ca Dti hi dng c dông duçc thrc hin theo quy dlnh sau day:
1. Hi ding quàn trj Co quyn lty kin c dông bang van bàn d thông qua
Nghj quy& cüa Di hi dng c dông bAt ci lüc não nu xét thAy can thit vi lçii Ich cUa
Tng cong ty;
2. Hi dng quãn trj chuAn bi phiu lAy )2 kin, d? tháo nghj quyt cüa Dai hi
dng c dOng, các tài lieu giãi trinh dr thão nghj quy& và gri dn tAt cá các c dông có
quyn biu quyt chm nhAt 15 ngày trtrâc th?i hn nhn phiu lAy kin. Yêu cAu va
cách thtirc gui phiu lAy kin và tài lieu kern theo duqc thijc hin theo quy djnh ti
khoãn 3 Diu 18 Diu l Tng cong ty.
3. Phiu thy ' kin phài có các ni dung chU yêu sau dày:
a. Ten, dja chi trV s chInh, ma s doanh nghip;
b.MiricdIch1âykiên;
c. HQ, ten, dja chi thu?ing trci, quôc tjch, s The can cuâc cong dan, Giây chung
minh nhân dan, Ho chiu hoc chirng thirc Ca nhân hçcp pháp khác cüa c dOng là Ca
nhân; ten, ma s doanh nghip hoc s quyt djnh thành lap, dja chi trV s& chInh cüa c
dong là t chi.rc hoc hQ, ten, dja chi thtthng trü, quc tjch, s6 The can cu6c cong dan,
GiAy chi'ing minh nhân dan, Ho chiu hoc chfrng thrc cá nhãn hcp pháp khác cüa di
din theo üy quyn cüa c dOng là th chi:rc; s li.rcing c phan cüa t1rng loi và s phiu
biu quyt cüa c dOng;
d. Van d can thy ' kin d thông qua quy& djnh;
e. Phwing an biu quyêt bao gm tan thãnh, không tan thành và không có kin
di vâi tlrng vAn d thy 2 kin d thông qua quy& djnh;
f. Thai hn phãi gUi v Tng cong ty phiu lay kiên dà di.rçic trã Ru;
g. HQ, ten, chtt k cCia Chü tjch Hi dng quãn trj và nguai di din theo pháp luat
cUa Tng cOng ty.
4. Phiu thy kin da dtrçuc trá Ryi phãi CO chU k cüa c dông là cá nhân, hoc
ngtthi di din theo pháp lust cüa c dông là t chuc hoc Ca nhân, ngui di din theo
pháp lust cüa t chcrc duçuc üy quyn.
5. Phiu lAy ' kin có th duçuc gui v Tng cOng ty theo các hInh thuc sau:
'3

a. Gri thu: Phiu lAy kin gcri v Tng cong ty phái duçc dirng trong phong bi
dan kin và không ai duqc quyn ma truâc khi kim phiu;
'

b. GCri fax hoäc thu din t1r: Phiu lAy kin g1ri v Tang cong ty qua fax hoc thu
din tir phái duçic gi bI rnt dn thai dim kim phiu.
Các phiu lAy kin Tang cong ty nhn duçc sau thai han dã xác djnh tai ni
dung phiu lAy kin hoc dâ bj ma trong tnthng hp gi~i thu hoac duc cong b truOc
thai dim kim phiu trong truang hcip gcri fax, thu din tir là không hcp 1. Phiu lAy
kin không duqc g1ri v du?c coi là phiu không tham gia biu quy&.
'

6. Hi dng quán trl t chrc kim phiu va 1p biên bàn kim phiu dtrâi sir chrng
kin cüa c dong không phãi là nguai diu hành doanh nghip. Biên bàn kim phiu phài
cO các ni dung chü yu sau day:
a. Ten, da chi tri1 sâ chInh, ma s6 doanh nghip;
b. Mic dIch và các vAn d cAn lAy

'

kin d thông qua nghj quyt;

c. S c dOng vai tng s phiu biu quyt dâ tham gia biu quyt, trong do phân
bit s phiu biu quyt hcp l va và phucmg thirc g1ri phiu biu quyt, kern theo phi lic
danh sách c dông tham gia biu quyt;
d. Tng s phieu tan thành, khOng tan thành và không cO

'

kin di vai trng vAn

e. Các vAn d da duçic thông qua;
f. Hç, ten, chct k cüa ChU tjch Hi dng quân trj, nguai dai din theo phap lut
cUa Tng cOng ty, ngtxai giám sat kim phiu va nguai kim phiu.
Các thành viên Hi dng quãn trj, nguai kim phiu và nguai giám sat kim phiu
phâi lien dài chju trách nhim v tinh trung thrc, chinh xác cüa biên bàn kim phiu; lien
dOi chju trách nhim v cac thit hai phát sinh ttr các quyt djnh duqc thông qua do kim
phiu không trung thirc, không chmnh xác;
7. Biên bàn kirn phiu phãi duçc giri dn các c dong trong vông muai 1am (15)
ngây, k tr ngày k& thüc kim phiu. Truang hçip Tng cong ty có trang thông tin din
tU, vic gai biên bàn kirn phiu cO th thay th bAng vic däng tái trén trang thông tin
din tir cüa Tng cong ty trong vông hai muai tu (24) gia, k tr thai dim kt thUc kim
phiu.
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8. Phiu thy 2 kin dä duc trá 1i, biên ban kim phiu, nghj quyt dã duc thông
qua và tâi 1iu có lien quan gtri kern theo phiu thy kin du phái duçc luu gic tai trii sâ
chInh cüa Tng cong ty.
9. Nghj quyt duçic thông qua theo hInh thtrc thy kin c dông bang van bàn phài
du?c s c dông dai din It nht 51 % tng s c phAn cO quyn biu quyt chp thun vã
có giá trj nhis Nghj quy& duc thông qua tai Di hi dng c dOng.
Diu 8. Báo cáo hoit dông cüa Hôi dng quãn trl ti Di hi dng c dông
thu*ng niên
Báo cáo hott dng cüa Hi dng quán trj trInh Di hi dng c dông thi.räng nién
theo quy djnh ti dim c khoán 2 diu 136 Lut doanh nghip và Diu 1 Tng cong ty,
ngoài ra phái dam báo CO CáC ni dung sau:
1. ThCi lao, chi phi hot dng và các lçii ich khác cüa Hi dông quán tr và trng
Thành viên Hi dng quãn trj theo quy djnh ti khoán 3 diéu 158 Lust doanh nghip và
Diëu 1 Tng cong ty;
2. Tng kt cac cuc h9p cüa Hi dng quán trj va the quyt djnh cüa Hôi dng
quän tr;
3. Kt qua dánh giá cUa Thành viên Hi dng quãn trj dc 1p v hoat dng cüa
Hi dông quân trj;
4. Hott dng cüa Ban Kim toán ni b trrc thuc Hi dông quãn trj;
5. Hot dng cüa the Ban khác trirc thuc Hi dng quán tn;
6. K& qua giám sat di vài Tng giárn dc;
7. Kt qua giám sat d6i vâi ngu?ii diëu hành kháe;
8. K hoch trong ti.wng lai.

Diu 9. Tham dir cüa kim toán viên dc 1p ti Di hi dung cu dông
Kim toán vién hoc dai din cong ty kim toán dc 1p duçic mi dir h9p Dai hi
dung cu dong tht.rmg nién d phát biu kin ti Di hi dung cu dong v các vn d lien
quan dn Báo cáo tài chinh näm trong tmng hçip Báo cáo kim toán cO các khoàn ngoai
tri'r tr9ng yêu.
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CHUONG III
THANH VIEN HOI BONG QUAN TRI VA HQI BONG QUAN TR!

Biu 10. Ung cO, dé cü thành viên Hi ding quãn trl
1. Thông tin lien quan dn các i1ng viên Hi dng quán trj (trong tru?vng hçip dâ xác
dinh dir c trtrâc các rng viên) duçc cong b Mi thiu mithi (10) ngày truàc ngày khai
mac hop Dai hôi dng c dong trên trang thông tin din ti'r cUa Tng cOng ty d c dông
có th tim hiu v các 1rng viên nay triràc khi bO phiu. IIJ'ng viên Hi dng quãn trj phái
cO cam kt bAng van bàn v tinh trung thirc, chInh xác va hqp l cüa các thông tin Ca
nhân duçic cong b vã cam k& thirc hin nhim vi1 mt each trung thc, trung thành, cn
trong và vi lçi Ich cao nht cüa Tng cong ty nu duçrc bAu lam Thành viên Hi dông
quãn trj. Thông tin lien quan dn các rng viên Hi dng quãn trj duc cong b Mi thiu
bao gm:
a. H9 ten, ngày tháng näm sinh;
b. TrInh d chuyên rnôn;
c. Qua trInh cOng tác;

d. Ten các t chirc, cong ty ma irng viên dang nAm gii chirc viii thành viên Hi
dng quàn tn và các ch(rc danh quàn l2 khác;
e. Các lçii ich có lien quan tri Tng cOng ty (nu cO);
f. Các thông tin khác (nu co).
2. Ngoi trir các cam kt cüa c dông chin hic trong tài lieu giao djch, các c
dông nAm gi c phAn có quyn biu quyt trong thi han lien ti1c It nht sãu (06) tháng
tInh dn th&i dim chat danh sách c dong dir h9p cO quyn gp s quyn biu quyt d
d ct'r các irng vién Hi dng quãn trj. Vic d cCr 1rng vién Hi dông quán trj ma các Co
dông sau khi gp s quyn biu quy& có quyn d cir phái tuân thu các quy djnh cüa
pháp luât và Diu l Tng cong ty, cii th nhóm c dOng nAm gitt It hcm näm phAn tram
(5%) s6 c phAn cO quyn biu quy& trong vông tr 06 tháng lien tiic trâ len duc gp s
quyn biu quy& cüa tl'rng c dông lai vOi nhau d d cCr các irng viên cho vj trI thành
vién Hi dng quãn trj. Theo dO:
a. C dOng hoc nhóm c dông nAm gi tr 5% dn dirài 10% s c phAn cO quyn
biu quyt trong thai han lien tiic It nhAt sáu tháng dirge d cir mt (01) thành viên;
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b. C dông ho.c nhóm c dông nm gitt tr 10% dn duOi 30% s c phn có
quyn biu quyt trong thai han lien tVc It nht sáu thang duçic d& cci hai (02) thãnh viên;
c. C dong hoc nhóm c dong nm gi tr 30% dn duOi 40% s c phn có
quyn biu quyt trong thai han lien tVc It nhAt sáu tháng duc d ccr ba (03) thành viên;
d. C dong hoc nhOm c dông nrn gi tr 40% dn duài 50% s c phAn có
bn (04) thành viên;
quyn biu quyt trong thai han lien tiic It nhAt sáu tháng duc d
e. Co dông hotc nhóm c dông nm giü tir 50% den duâi 60% s c phn có
quyên biéu quyêt trong thai han lien tic It nhAt sáu tháng duçc d cir nãm (05) thânh
viên;
f. C dông hotc nhóm c dong nm giU tr 60% dn di.râi 70% s c phAn cO
quyn biu quyt trong thai han lien tiic It nht sáu tháng duqc d cü sáu (06) thành viên;
g. C dông hoc nhOm c dong nm gi tr 70% dn duâi 80% s6 c phn cO
quyn biu quyt trong thai han lien t%lc it nht sáu tháng duqc d cir bay (07) thành vién;
h. Co dông hoc nhóm cô dong näm gii:t ttr 80% den duOi 90% so cô phân có
quyn biu quyêt trong thO!i han lien tic it nht sáu tháng duçic d cir tam (08) thành viên.
3. Tn.ring hcip s lucing các irng viên Hi dng quãn trj thông qua d eCr và irng cir
vn không dü s luvng cn thit, Hi dng quán trj ducng nhim co th d ccr them mg
viên hoc t chtirc d ctr theo mt c ch do Dai hti dng c dông quyt djnh. Co ch d
cr hay cách thirc Hi dng quán trj ducmg nhim d cir t'rng viên Hi dông quãn tn phãi
duçic:
a. Cong b6 rO rang;
b. Di hi dng c dong thông qua truàc khi tin hành d cr.
4. Hi dng quán trj huàng dn Cu th cho c dông vic bO phiu bu thành viên
Hi dng quãn trj theo phuong thirc dn phiu, theo do mi c dong cO tng s phiu
biu quy& hang ing vâi vOi tng s c phAn sâ hQu nhân vri s thành viên diiçic bu
cüa Hi dng quãn trj và c dông CO quyn dn ht hoc mt phn tng s phiu bAu cüa
mInh cho mOt hoac mt s i1ng cir viên. Nguai tri.1ng cr thành viên Hi dng quãn trj
dixçic xác djnh theo s phiu bu tr cao xung thp, bt dAu tr 1rng c11 viên cO s6 phiu
bu cao nhât dn khi dU s thành viên theo quy djnh tai Diéu l Tng cong ty. Trithng
hçp cO 2 1rng ci viên CO s phiu bu btng nhau cho thành viên cuôi cüng cUa Hi dông
quãn trj thI se tin hãnh bAu lai trong s irng cCr viên cO s6 phiu bAu ngang nhau hoc
lra ch9n theo tieu chi quy ch bAu ci.'r hoc Diu l Tng cong ty.
Diu 11. Min nhim, bäi nhim vã bu b6 sung thành viên Hi dng quãn tr
1. Thânh viên Hi dng quãn trj bj min nhim trong cãc truang hp sau day:
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a. Khong có dü tiêu chun vâ diéu kin theo quy djnh tti Diêu 1 5 1 cüa Lut doanh
nghi p;
b. Không tham gia các hot dng cilia Hi dng quãn trong 06 tháng lien tiic ma
không CO sir chAp thun cüa Hi dng quãn trj và Hi dng quán tn quyt djnh chilrc vu
cilia ngu?i nay bj bO tr6ng;
c.Codntirchirc;
d. Do c dông hoãc nhóm c dông d nghj thôi cir lam di din hoc thay di
nguôi di din;
e. Thành viên do di din cho pháp nhân, khi pháp nhân không cOn tu cách pháp
nhân.
2. Thãnh viên Hi dng quãn trj có th bj bài nhim theo nghj quyt cUa Di hOi
dng c dong.
3. Hi dng quán trl phãi triu tp h9p Dai hi dng c dông d bAu b6 sung thành
viên HOi dng quãn trj trong trtthng hçip s thành viên HOi dng quán frj bj giàm qua theo
quy djnh cilia pháp 1ut. Truiing hçxp nay, Hi dng quãn trj phài triu tp hQp Di hi
dng c dông trong th&i hn 30 ngày, k t ngày s6 thãnh viên Hi dng quán trj bj giãm
qua quy djnh.
Tnr&ng hçip khác, tai cuOc hQp gn nhAt, Di hi d6ng c6 dông bu thãnh viên mài
thay the thành viên HOi dng quãn trj dA bj min nhim, bAi nhim.
Diu 12. Tu' each thanh viên Hi dng quán tr!
1. Thành viên Hi dng quán trj phái clap Irng các tiêu chuAn và dieu kin theo quy
dinh tai khoán 1 diu 151 Lut doanh nghip, Lut kinh doanh báo hiem và các van bàn
huàng dn thi hành, Diu 1 T6ng cong ty. Thành viên Hi dng quân trj cO the không
phãi là c dông cCia Tng cong ty.
2. Tng cong ty hn che thành viên Hi dng quân fri kiêm nhim các chüc danh
quãn 1 trong b may dieu hành cüa Tng cOng ty de dam bào tmnh dc 1p cüa HOi dng
quàn trj.
3. Chili tjch HOi dng quàn trj không kiêm nhim chüc Tng giám d6c dieu hãnh
trü khi vic kiêm nhim nay duçc phê chuAn hang näm tai Di hOi dng c dông thung
niên.

18

4. Thành viën Hi dng quãn trj cüa Tng cong ty không duçc dng thôi là Thành
viên Hi dng quãn trj qua 05 cong ty khác.
Diu 13. Thành phn Hi dng quãn trl
1. S luqng thành viên Hi dng quàn trj It nht là nãm (05) ngui và nhiu nht
là mui mt (11) ngithi. Nhim kS' cüa thành viên Hi dng quàn trl không qua näm (05)
näm; Thành viên Hi dng quán trl có th thrçc bAu lal vâi s nhim kS' không han ch.
Ca cu Hi dng quän trj cn dam bão sir can di gifla các thành viên CO kin thic và
kinh nghim v pháp lut, tài chInh và linh vrc hoat dng kinh doanh cüa Tng cong ty.
2. Ca cu thành viên Hi dng quàn tr dam bào sir can di gifla các thành viên
kiêm diu hành và các thành viên dc lap, trong do phâi dam bão ti thiu s li.rcmg thành
viên HOi dng quán trj dc Ip theo quy djnh cOa Lust Doanh nghip hin hành. S6 hiçing
ti thiu thành viên HOi dng quãn trj dc ltp duçic xác djnh theo phucing thi.rc lam trOn
xung. Tiêu chun Thành viên Hi dng quãn trj dc 1p phái dam bão theo quy djnh
hin hành cUa Pháp lut.
3.Trong truOng hcp mt thành viên bj mAt tu cách thành viên theo quy djnh cüa
Pháp lut và Diu l Tong cOng ty, bj cách chüc, min nhim hoac vi mt 1 do nào dO
không th tip tiic lam thành viên Hi dng quãn tr, Hi dng quãn trj cO th b nhim
ngi.thi khác tam thai lam thành viên Hi dông quãn trj theo quy djnh tai Diu l Ting
Cong ty. Vic bu mOi thành vién Hi dng quãn trj thay th phãi di.rc thirc hin tii Dai
hi dng c dông gn nhAt.
4. Thành viên Hi dng quán trj cUa Tng cong ty không duçic dng thii là thành
viên Hi dng quãn trl cUa trên näm (05) cOng ty khác, trr trung hçip là thành viên Hôi
dng quán trj cUa các cong ty trong cüng Tp doàn hoc các cOng ty hoat dng theo nhOm
cong ty, bao gm cOng ty m - cOng ty con, tp doàn kinh th hoc là ngtthi dai din cüa
cOng ty quán l qu5, cOng ty dAu tu chirng khoan.
Diêu 14. Quyn và trách nhim cãa thành viên Hi dông quãn trl
1. Thành vién Hi dông quãn tr cO dy dO các quyn theo quy djnh cOa Lut
Doanh nghip, các van bàn pháp lut lien quan và Diu l Tng cong ty, dc bit là quyn
duc cung cAp các thông tin, tài lieu v tInh hInh tài chInh, hoat dng kinh doanh cOa
Tng cong ty và cOa các dan vj trong Tng cOng ty.
2. Thành vién Hi dng quàn trj cO trách nhim theo quy djnh tai Lut doanh
nghip và Diu 1 Tng cong ty, ngoài ra phái dam báo các trách nhim sau:
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a. Thirc hin các nhim vii cüa mInh mt cách trung thrc, c.n tr9ng vi 1çi Ich cao
nhAt cUa c dông và Tng cong ty;
b. Tham dr dy dii các cuc h9p ciia Hi dng quãn trj và có kin rO rang các
vAn d duqc diza ra tháo 1un;
c. Báo cáo kjp thai và dy dii Hi dng quán tn các khoãn thU lao ma ho nhn
dirçc tU các cOng ty con, cong ty lien k& và các t chcrc khác ma h là ngui dai din
phn vn gOp ciia Tng cOng ty.
d. Báo cáo JJy ban Chrng khoán Nhà nuàc, So giao djch ChUng khoán và thirc
hin cong b thông tin khi thrc hin giao djch c phiu cUa Ting cOng ty theo quy dinh
ciia pháp 1ut.
Diu 15. Trách nhim và nghia viii cUa Hi cMng quãn trl
Hi dèng quán trj phãi tuân thU dy dii trách nhim và nghia vii theo quy djnh
ciia Lut doanh nghip và Diu l Tong cOng ty, ngoài ra Hi dng quãn tn cO các trách
nhirn và nghia v11 sau:
1.Chju trách nhim truOc c dong ye hott dng cUa Tng cOng ty;
2. Di xU bInh ding di vâi tAt cá các c dông và ton tr9ng 1i Ich cUa ngu?ii có
quyn !çli lien quan dn Tng cong ty;
3. Dam báo hoot dng cUa T6ng cOng ty tuân thU các quy djnh cUa pháp lut, Diu
1 vã quy dnh ni bO cUa Tng cOng ty;
4. Xáy drng quy ch ni b ye quán trj Tng cOng ty và trInh Dai hOi dng c
dOng thông qua;
5. Bão cáo hot dng cUa Hi dng quán trl ti Di hi dng c dông theo quy
djnh.
Diu 16. Hçp Hi ding quãn trl
1. Cuc h9p dAu tiën ciia nhim k' Hi dng quán trj d bu ChU tjch Hôi dng
quán trj va ra các quyt djnh khác thuc thAm quyn duçic tin hành trong thii hn 07
(bay) ngày lam vic, k tCr ngày kt thUc bAu cU Hi dông quán trj nhim kS' dO. Cuc h9p
nay do thành vien CO s6 phiu bu cao nhAt hoc t' l phiu bAu cao nhAt triu tp và chU
trI. Trueing hçxp CO nhiu ho'n mt thành viên có s6 phiu bu hoc t l phiu bAu cao
nhAt và ngang nhau thI các thành vien b&u theo nguyen tAc da s6 d ch9n 01 ngui trong
s ho triu tp hçp Hi dng quán tnj.
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2. Các cuc h9p Hi dng quán trj tin hânh ti tri s chInh cüa Tng cong ty
hoäc a noi khác theo sir nht trI chung cüa cãc thành vién Hi dông quãn trj.
3. Chü tjch Hi dng quàn trj phái triu tp các cuc h9p Hi dng quán trj thi.thng
ks', 1p chi.rang trinh nghj sir, thai gian và dja dim h9p It nht 05 ngày lam vic tnrâc
ngày h9p dr kin. Chü tjch Hi dng quãn trj triu tp khi thAy cAn thit, nhung it nhAt là
rni qu phãi h9p 01 lan.
4. Trong tru1ng hcip cAn thit, Chü tjch Hi dng quàn trj phãi triu t.p h9p bat
thu6ng, trong thai hin 07 ngày lam vic, k tir ngày nhn thrçic mt trong các d nghj cüa
Tng giám dc hoc it nhãt 05 ngithi quàn 1 khác; hoac 02 thành viên Hi dông quãn trj;
hotc thãnh viên Hi dng quán trj dc lip. Truang hp Chü tjch không triu tp h9p Hi
dng quãn trj theo d nghj thI Chü tjch phài chju trách nhim v nhüng thit hai xãy ra
di vâi Tng cong ty; trong tnthng hqp nay, ngithi d nghj h9p Hi dng quãn trj Co
quyn triu tp hop Hi dng quãn trj, các thành viên Hi dng quãn trj dir hp bó phiu
bAu chü ta cuc hop.
5. Chü tjch Hi dng quân trj hotc nguai triu tp hp Hi dng quán trj phãi gCri
thông báo mai hp chm nhAt 05 ngày lam vic trtlóc ngày hop. Thông báo mai hp phái
xác djnh cit th thai gian và dja dim hçp, chuang trinh, các vAn d thão lun và quyt
djnh. Kern theo thông báo rnai hçp phãi cO tài lieu sir ding tti cuc hp (tth mt S6 tInh
hu6ng dt xuAt và khAn cAp). Thông báo rnai hp duçic g1ri bAng buu din, fax, thi.r din
t11 hoc phrnng tin khác, nhung phãi bào dam dn thrqc dja chi lien lac cUa trng thành
viên Hi dng quán trj &rçlc dang k tai T6ng cong ty.
6. Các cuc hp hotc truang hçp lAy kin cüa các thành viên Hi d6ng quàn trj
di.rçic coi là hçp l khi co 3/4 (ba phAn tu) t6ng s6 thành viên Hi dOng quãn trj tham dii.
Tnsang hçip cuc hp duqc triu tp theo quy djnh khoàn nay khOng dü s6 thành viên dir
hp theo quy djnh thi dime triu tp lAn thii hai trong th&i han 07 ngày lam vic, k tr
ngày dir djnh hp lAn thir nhAt. Trirang hqp nay, cuOc hp di.rc tin hành nu cO hn mt
ni'ra s6 thành viên Hi d6ng quàn trj dir hop.
7. Chü tjch Hi dng quãn tn hoc thành viên I-Ioi d6ng quãn trj duçc Chü tjch
Hi d6ng quãn trj üy quyn triu tp vâ chü tn cuc hp cüa Hi dng quãn trj.
8. Thành viên Hi d6ng quàn trj diiçic coi là tham dir và biu quyt tai cuc hop
trong tru?mg hqp sau dày:
a. Tham dir và biu quyt trijc tip tai cuc hop;
b. Uy quyn cho ngLrai khác dn dir hp theo quy djnh tai khoãn 5 Diu 11- Quy
ch t6 chiirc và hoat dông cüa Hôi d6ng quán tr T6ng cong ty;
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c. Tham dir va biu quyt thông qua hi nghj trrc tuyên hotc hInh thirc tuo'ng tr
khác;
d. Giri phiu biu quyt dn cuOc hçp thông qua thu, fax, thu din tir.
Trung hçp gri phiu biéu quyét dn cuc hçp thông qua thu, phiu biu quyt
phãi drng trong phong bI kin và phãi duçc chuyn dn Chü tjch Hi dng quàn tr chm
nht rnt gR truâc khi khai mtc. Phiu biu quyt chi duçic m truâc sir chirng kin cüa
tht cã nhüng ngi.thi dr hop.
9. Nghj quyt, quy& djnh cUa Hi dng quãn trl duqc thông qua nu duçic cia s6
(trên 50%) thành vién biu quyt tan thành; tru5ng hçp so phiu ngang nhau thi ben có
phiu cña ChU tjch Hôi dng quán trj là quyt djnh. Thành viên Hi dng quán trj có
quyn bão kru kin cUa mInh. Nghj quyt, quyt djnh và các tài 1iu h9p cUa Hi dông
quán trj duçc 1p bang ting Vit.
10. Ni dung các vn d tháo lun, các kin phát biu, kt qua biu quyt, các
nghj quyt duçxc Hi dng quán trj thông qua, kt 1un cUa các cuc h9p phài duqc ghi
thành Biên bàn.
Diéu 17. Thu lao cua Hi dóng quán tr!
1. Thành viên Hi dng quán trj (không tInh các dai din duçic ñy quyn) dirçirc
nhn thU lao cho cong vic cUa minh dui tu each là thành viên Hi dng quán tn. Tng
mt'rc thU lao cho Hi dng quán trj do Dti hi dng c dông quyt djnh. Khoán thU lao
nay duçxc chia cho các thành vién Hi dng quãn trj theo thOa thun trong Hi dng quãn
trj hoc chia du trong truiing hçip không thOa thutn duçc.
2. Tng s tin trã cho ti.'rng thành viën Hi dng quán trj bao gm thU lao, chi phi,
hoa hng, quyn mua c phAn và các lçii Ich khác duçve huâng tr Tng cong ty, cOng ty
con, cong ty lien kt cUa Cong ty và các cOng ty khác ma thành viên Hi dng quãn trj là
di din phn vn gop phãi duçc cong b chi tit trong Báo cáo thu6ng niên cUa Tng
cong ty. ThU lao cUa thành vién Hi dng quãn trj phái duçic th hin thành miic riêng
trong Báo cáo tài chinh hang näm cUa Tong cong ty.
3. Thành viên Hi dng quán trj nm giU chUc vil diêu hành hoc thành viên Hi
dng quán trj lam vic ti các tiu ban cUa Hi dng quán trj hoac thirc hin nhttng cong
vic khác ma theo Hi dng quán tr là n&m ngoài phtm vi nhim vi thông thi.thng cUa
mt thành viên Hi dng quán trj, CO th duçic trá them thU lao duài dng mt khoãn tin
cOng tr9n gói theo tüng ln, hwng, hoa hng, phn tram lqi nhun hoc dirâi hInh thUc
khác theo quyêt djnh cUa Hi dông quán trj.
22

4. Thành vién Hi dng quãn trj có quyn dixçic thanh toán tAt cã các chi phi di 1?i,
an, và các khoãn chi phi hcip 1' khác ma h9 dã phâi chi trã khi thrc hin trách nhim
thành viên Hi dng quãn tr cUa mInh, bao gm cã các chi phi phát sinh trong vic tài
tharn dix các cuc h9p Di hi dông c dong, Hi dng quãn trj hoc các tiu ban cUa Hi
dng quán trj.
Diêu 18. Các ban cüa Hi dng quân trj
1. Hi dng quãn trj cAn thành 1p các tiu ban d h trç hot dng cüa H0i dng
quân tn, tuS' ti.'rng giai don phát trin cüa Tng cong ty, ngoài các ban hin có nhis : Ban
Tng hçp — Hi dng quãn trj, Ban kirn toán ni bO thI Hi dông quãn trj có th thành
1p them các ban nhix: Ban chInh sách phát trin, Ban nhân sv, Ban Lixcing thuing và các
ban dc bit theo Ngh quyt cüa Di hi dng c dong.
2. Cong tác nhân sçr và 1uong thuâng se do các thãnh viên Hi dng quán trj phi
trách.
3. Hi dng quán trj quy djnh chi tit v vic thành lip, trách nhim cüa các ban
và trách nhim cüa t1rng thành viên.
Diu 19. Thành 1p và hoit dng cüa Ban kim toán ni b
Hi dng quán trj chju trách nhim thành 1p Ban Kim toán ni b trrc thuc
Hi dng quán trj, và ban hành quy ch t chi.'rc và hot dng cUa Ban Kim toán ni bô
phü hp vOi Diu 1 và quy djnh pháp 1ut hin hành
1.Các tiêu chuAn cüa thành viên Ban Kim toán ni b:
Kim toán viên ni bô phãi cO dU các tiêu chuAn sau:
- Co phAm chAt trung thi7rc, thilic chAp hành pháp 1ut;
- CO bAng di h9c tth len các chuyén ngành phü hqp, có kin thirc dAy dü va luôn
dixprc cp nht v các linh virc duçc giao thirc hin kim toán ni b;
- Co hiu bit va kinh nghim lam vic trong linh virc tài chinh, ngân hang, bão
him, kim toán tü 03 näm trà len;
- CO kin thirc, hiu bit chung v pháp 1ut và hot dng cüa dn vj; Co khã nang
thu thp, phân tIch, dánh giá va tng hqp thông tin; CO kin thc, k näng v kim toán
nôibô.
2. Co cAu, thânh phAn cüa Ban Kim toán ni b
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a. sé li.içing thành viên Ban Kim toán ni b do Hi cthng quán trj quyt djnh trên
ci s quy mô, tInh chit vã dtc dim hoit dng kinh doanh cüa Tong cong ty trong tirng
thôri ks', dam báo phü hcip và hiu qua;
b. Ban kim toán ni b có: 01 Trurng ban; Các PhO ban vâ các kim toán vién;
chuyën viên;
c. Các kim toán viên thirc hin nhim vii theo phân cong cüa Truàng Ban Kim
toán nOi b và dam báo hoàn thãnh cOng vic duçc giao vOi tinh thAn trách nhim cao
nht. Khi có yeu cAu cüa Hi ding quãn trj hoc các thãnh viên Hi dông quãn trj, cac
thành viën cüa Ban Kim toán nOi b cO th thrc hin cong vic mt các dc 1p d dáp
rng các yêu câu do.
3.Quyn vâ trách nhim cCia Ban Kiêm toán ni b
a. Quyn han:
- Ducxc d xut kin tham muu vOi ChU tjch HOi dng quãn trj và Hi dông quãn
trj v các mt hot dng cüa Tng cong ty, phU hçp vOi chüc näng, nhim vii duçxc giao;
- Di.rçic tip can, phOng vn các can b, yeu cAu các &in vj cung cp thông tin, báo
cáo, tài 1iu, h sa. . .v các vn d CO lien quan dn ni dung kim toán ni bô d thuc
hin nhim vii duçic giao hoic d chuAn bj các tãi 1iu theo yêu câu cUa Hi dng quãn trj
vàIhotc yeu cAu cüa các thânh viên HOi dông quãn trj;
- Dirçc tham dir các phiên h9p và nhn các tài 1iu van ban Hi dng quãn trj, Ban
diu hành có lien quan dn cong tác cüa kim toán ni b theo chi do, phân cong cüa
Chü tich Hi dng quán trj;
- Dtrçc thra 1nh k din, thu giao djch cUng nhu các tài lieu lien quan khác thuc
phm vi chrc näng, nhim viii duçic giao theo chi do, phân cOng cüa ChU tjch Hi dng
quán trj. Duqc trirc tip giao dch vOi các t cht'rc, Ca nhân khi thrc hin nhim vi duçic
giao;
- Duçc cir tham gia các khóa dào tao, tp hun trong và ngoài nuâc d nâng cao
trinh d chuyên môn, nghip vi, 1 1un chInh trj và ngoi ngcr theo quy djnh cüa Tng
cOng ty và theo quyt djnh cüa ChU tch Hi dong quãn trj;
- Thrçrc d nghj Hi dng quán trj b sung nhân hc, thuê chuyên gia ben ngoài, d
xut huy dng can b, chuyên viên, vWhoc các ngun 1irc cüa Tng cong ty dé hoãn
thãnh chirc näng, nhim vi duçc giao;
- Duçic trang bj và sü dicing co so vt chit, thit bj, phwvng tin theo quy djnh cüa
Tong cong ty d th%rc hin phiic vi cho cOng vic theo chftc näng, nhim vi duc giao;
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- Kim toán vién cO quyn bão km các ,2 kin Ca nhân trong hoat dng kim tra,
kim soát, kim toán;
- Duqc phép truy cp và khai thãc thông tin (cO phân cAp/phãn quyn dam báo an
toàn, bão mat) trong h thng quãn trj mng ni b, các phn mm quán trj k toán, kinh
doanh. . ti van phông Tong Cong ty. Khai thác scr ding thông tin theo k hoch d duc
Hi dng quán trj phê chun và tuân theo Quy ch sr ding h thng Cong ngh thông tin
cüa Tng cong ty (nu có);
- D xut cac ctp có thAm quyn cüa Tang cong ty xir 1' k' luat, trách nhim vat
chit, bäi nhim, cách chüc, chm dirt hcip dng Lao dng. . . .déii vâi các Ca nhân vi pham
nghiêm tr9ng các quy dnh cüa Diêu 1 Tng cOng ty và pháp luat.
b. Trách nhiém:
- Dam bão thirc hin các cong vic chuyën mon vâi sir trung thirc, tInh cn tr9ng
và tinh thAn trách nhim; Tuân thu các quy djnh pháp luat và cong b các thông tin cAn
thit theo yeu cAu cüa pháp luat và yêu cAu chuyên mon cüa kim toán ni b; Không
tham gia các hoat dng phi pháp hay tham gia cac hoat dng lam tn hai dn uy tin ngh
nghip, uy tin cüa dcin vj;
- Kim toán viên phãi th hin mrc d cao nht v tInh khách quan, chuyên mon
trong vic thu thap, dánh giá và trao diii thông tin v các hoat dng và quy trInh duçic
kim toán;
- Theo dOi, giárn sat vic thirc hin các kin nghj vâ chi djo sau kim toán cUa các
dôi tuqng dugc kim toán;
- Báo mat tài 1iu, gi& bI mat thông tin theo dung quy djnh cüa T6ng cOng ty va
cüa pháp luat.
Diu 20. Ngtrôi diu hành doanh nghip
1. Theo d nghj cüa T6ng giám dc và duqc sr chp thuan cüa Hi dông quãn trj,
Tng Cong ty duqc tuyn diing nguii diu hành khác vài s6 lucvng vâ tiêu chuAn phü hcip
vài ca cAu và quy ché quãn 1 cüa Tng cOng ty do HOi dng quail trj quy djnh. Ngir?ii
diu hành doanh nghip phâi có trách nhim mn can d h trçY Tng cOng ty dat di.rçic
các mic tiêu d ra trong hoat dng vâ t chi'rc.
2. Thu lao, tin krong, 1?i Ich và các diu khoãn khác trong hqp dng lao dng di
vâi Tng giám dc do HOi dng quãn trj quyt djnh và hçp dng vâi nhttng nguôi diu
hành khác do Hi dng quãn trj quyt djnh sau khi tham khão kién cüa Tng giám dc.
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Diu 21. Bô nhim, min nhim, nhim vu và quyn hin cüa Tang giám dic
diu hãnh
1. Hôi dng quàn trj b nhim môt thành viën trong Hi dông quán trj hoc mt
ngui khác lam Tng giám doc diu hành. Thông tin v mcrc !uang, trç cp, quyn lqi
cUa Tng giám ctc diu hành duçic báo cáo tai Dii hti dng c dông thixng niën và
duçc nêu trong Báo cáo thuO'ng niên cüa Tng cong ty.
2. Nhim kS': Nhirn k' cüa Tong giám d& diu hành là näm (05) näm và có th
duqc tái b nhim. Vic bô nhim có th ht hiu 1irc can cir vào các quy djnh tai hqp
dng lao dng hotc quy djnh cüa Tng cong ty. Tng giám dc diu hành không phãi là
ngui ma pháp lut cm giU chirc vii nay và phãi duc B Tài chinh chip thun bang van
bàn.
3. Tng giám dc diu hành Co nhttng quyn hn va trách nhim sau:
a. Thirc hin các nghj quyt, quy& djnh cüa Di hi dng c dong và Hi dng
quãn trj, k hoch kinh doanh và k hoch dAu tu cüa Tong cong ty dà duçic Hi dng
quãn trj và Dui hi dtng c dong thông qua;
b. Quyt djnh tht cá các vAn d khong cn phãi cO nghj quyt cüa Hi dng quàn
trj, bao gôm vic thay rnt Tng cong ty k' k& các hçip dng tài chInh và thucing mi, t
chirc và diu hành hoit dng san xuAt kinh doanh thu6ng nht cüa Ting cOng ty theo
nhüng quy djnh hin hành cüa Tng cong ty ban hành;
c. Tang giám dc duqc tuyn diing các loai can b quân l cn thi& d phiic vii
hott dng cüa b may diu hành trên c s d an v s luçmg và các loi can b quán 1
cn tuyn dung duqc Hi dng quãn trj chAp thun và phê chuAn; Quyt djnh b thim,
min nhim, khen thi.râng, k lut các can b quãn l khOng do Hi dng quãn trj b
nhim;
d. Tham kháo kin cüa Hti dng quãn trj d quyt djnh s li.rçing nguYi lao dng,
mirc luang, trç cAp, lcii Ich, vic b nhim, min nhim và các diu khoãn khác lien quan
dn hçp dng lao dng cüa h9;
e. Vào th?ii diem tháng mt (01) hang näm, Tng giám dc diu hành phài trinh
Hi dng quãn trj phê chuAn k hoch kinh doanh chi tit cho näm tài chInh tip theo trên
cc s dáp trng các yêu cu cüa ngân sách phü hçrp ctlng nhu k hoch tài chInh näm (05)
näm;
f. D xuAt nhiing bin pháp nâng cao hoit dng va quàn l cüa Tang cong ty;
g. ChuAn bj các bàn dr toán dài han, hang nãm và hang tháng cüa Tng cOng ty
(sau dày gi là bàn dr toán) phic vii hoat dng quán l dai han, hang näm và hang tháng
ciia Tang cong ty theo k hoach kinh doanh. Bàn dr toán hang näm (bao gm cà ban can
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d6i k toán, báo cáo hott dng san xut kinh doanh và báo cáo liru chuyn tin t dii
kin) cho trng näm tài chInh se phái duqc trInh d Hi dng quán trj thông qua và phãi
bao gm nhüng thông tin quy djnh ti các quy ch cüa Tng cong ty;
h. Thiic hin tAt cá các hot dng khác theo quy djnh cüa Diu 1 và các quy ch
cüa Tng cong ty, các ngh quyt cüa HOi dng quán trj, hcip dng lao dông cüa Tng
giám d6c diu hánh và pliáp 1ut.
i. Tng giám dc diu hành chju trách nhim truâc Hi dông quán trj vá Di hi
dng c dông v vic thirc hin nhim vii và quyn h?n duçic giao vã phái báo cáo các c
quan nay khi duçic yêu cAu.
4. Hi dng quãn tr Co th bäi nhim Tng giám d6c diu hành khi CO da s thành
viên Hi dng quán tr cO quyn biu quyt tan thành vã b nhim mt Tng giám dc
diu hành mOi thay th.
Diu 22. Ph6i hqp hoit dng gifra Hi dng quãn tr Va Tng giám dc
1. Hi dng quán trj lânh dao và giám sat mi hot dng cüa Tng giám dc trên
cci sâ tao moi diu kin tt nhAt v co ch& chInh sách, ngun nhân lirc, c sâ vt chAt d
giüp Tng giám d6c hoàn thành nhim vii duçvc giao.
2. Khi t chrc thirc hin các nghj quyêt, quyét djnh cüa Hi dOng quãn trj, nêu
phát hin vAn d khOng cO !çi cho Tng cong ty thI Tng giám dc d nghj vâi Hi dng
quãn trj d xem xét diu chinh 1a nghj quy&, quyt djnh. Tnrng hçip Hi dông quán trj
không diu chinh 1i nghj quyt, quyt djnh thI Tng giám dc vn phãi thirc hin nhung
cO quyn báo huu kin và kin ngh len Di hi dng c dOng gAn nhAt.
3. Tnuàc các cuc h9p Hi dng quãn trj 05 (näm) ngày lam vic, Tng giãm dc
phái gCri báo cáo bang van bàn v tInh hInh hoat dng kinh doanh tháng, qu)2 và phucmg
hLràng hot dng trong th?i k' tâi cUa Tng cong ty cho Hi dong quãn tr.
4. Tng giám d& duçc quyn chü dng quyt djnh các bin pháp vl.rçTt thAm
quyn cüa minh trong tnràng hqp khAn cAp (thiên tai, hOa hon, sir c) không kjp báo cáo
Hi dng quãn trj và chu trách nhim v nhung quyt djnh do, dng thi phái báo cáo CG
quan Nhà nuâc có thArn quyên dé giái quy&.
5. Hang qu' và cuoi nãm, Tng giám dôc phãi cO báo cáo bang van ban v tinh
hinh san xuAt kinh doanh cüa Tng cong ty g1ri Hi dng quan trj (chm nhAt là sau 20
ngày ht qu và 45 ngày h& nãm tài chInh).
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6. Hang qu, Tng giám dc báo cáo HOi dông quán trj nhu câu mua 1i s6 c
phiu, c phAn cüa Tng cong ty dâ phát hãnh hoc nhu cu phát hành them c phiu cüa
Tng cong ty d Hi dông quán trj xem xét, quyt djnh.
7. ChU tjch Hi dng quán tr tham dir hoc cir dti din cña HOi dông quán trj
tham dir các cuc hp giao ban, các cuc hp chun bj các d an trInh Hi dông quán trj
do Tng giám dc chü trI. ChU tjch Hi dng quán trj hoc ngui d?i din HOi dng quán
trj dir hp có quyn phát biu dóng gop 2 kin nhung không cO quyn k& 1un cuOc hop.
8. Djnh kS' hang närn, Tang giám dc phái trInh HOi dng quãn trj xem xét vã phê
duyt báo cáo quy hoach länh do cho các vj trI trong Ban Tng giám dc.
9. Các chwing trInh nghiên ciru, kháo sat, hc tp trong nuàc và ngoãi nuOc; các
cuc dam phán và k2 kt hçp dng... cüa Tng cong ty có lien quan dn chirc näng,
nhim v1i, quyn h?n cCta Hi dng quán trj, Tng giám dc cO trách nhim báo cáo Chü
tjch Hi dng quãn trj d cCr thành viên Hi &ng quán trj tham dr.
10. Các cuc hp do các c quan cO lien quan mäi ban lanh do Tng cong ty
tham d%r (tth nhng trthmg hp m&i dIch danh), thi tüy theo tInh chAt tirng cuc hop d
phân cOng cu th& Nhitng cuc hp có lien quan dn di mOi t chüc, ca ch, chInh sách,
k hoch hang näm, k hotch 5 nãm, chin li.rçic phát trin trung-dái hn hoc xcr 1
nhng vAn d dang viràng mc lan cUa Tng cong ty thI Chü tich Hi dng quán trj vã
Tng giám dc cUng dir; hoac Chü tjch HOi dng quán trj quyt djnh mt trong hai chrc
danh trén tham dii, sau do thông báo 1i cho nhau.
11. Ti các phiên hop Hi dng quán trj, Chü tch Hi dng quán trj /nguai chU trI
phiên hp can ci ni dung hp d quyt djnh m&i them các Phó Tng giám dc hoc
truâng!phó PhOng/Ban/don vj phi trách máng cOng vic có lien quan tham dir hop, báo
cáo cong vic cii th vá tham gia kin (nu có).
12. Tng giám dôc chu trách nhim báo cáo bang van ban cho Hi dông quán trj
v vic thirc hin nhim vii và quyn hn dugc giao theo djnh ks'.
13. Tng giám dc phái hoch djnh, xây dirng vâ dang k k hoch, thim vi cu
th trong ttrng thii kS' cüa Tng cOng ty d báo cáo Hi dng quán trj.
14. Trtr?ng hcip phát hin cO rüi ro, hoc các sir C6, các vic có th ãnh hi.râng IOn
dn uy tin hotc kt qua, hiu qua, an toàn hot &ng kinh doanh cüa T6ng cong ty hoc
các sir vic xét thAy can thit khác. T6ng giám d6c phái báo cáo ngay Hi d6ng quán trj
d chi do giái quyt kjp thOi.
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15. TAt Ca CáC van ban, t trInh bão cáo Hi dng quán trj phái do Tng giám dôc
trInh ks'. Tnrng hqp dc bit, Tong giám dc có th üy quyn bang van ban cho 01 Phó
Tng giám doe thc hin, tri.thng hp nay Tng giám dc vn phái chju trách nhim ye
nh&ng ni dung üy quyn.
Diu 23. Ngtrôi phy trách quail trj TOng cong ty
1. Hi dng quán tr chi djnh It nhAt mt (01) ngtthi lam NguOi phii trách quan trj
Tong cong ty d h trçl hoot dng quãn trj Tng cong ty duqc tin hành mt each có hiu
qua. Nhim kS' cüa Ngr?Yi phy trách quãn trj Tng cong ty do Hi dng quãn tr quyêt
djnh, ti da là näm (05) nãm.
2. Ngi.ri phii trách quân trj Tng Cong ty phâi dáp 1rng các tiêu chuân sau:
a. Co hiu biêt v pháp Iut;
b. Khong duçrc dng thii lam vic cho cong ty kim toán dc 1p dang thirc hin
kim toán các báo cáo tài ChInh cüa Tng Cong ty;
C. Các tiêu chuAn khác theo quy djnh cUa pháp 1ut, Diu 1 Tang cong ty và quyt
djnh cüa Hi dng quán trj.
3. Hi dng quán trj cO th bai nhim Ngtthi phy trách quãn trj Tng cong ty khi
cn nhung khong trái vOi các quy djnh pháp luat hin hành v lao dng. HOi dng quán
trl có th b nhim Trc l NgLr&i phy trách quãn trj Tng cong ty tüy t&ng thai dim.
4. Ngri phy tráeh quán trj Tng cong ty CO các quyn và nghTa vy sau:
a. Ti.r vAn Hi dng quán trj trong vic t6 chirc h9p Di hi dng c dong theo quy
djnh và các cong vic lien quan gifla Tng Cong ty vâ c dông;
b. ChuAn bj các euôc h9p Hi dng quán trj và Dai hi dng Co dong theo yêu cu
eüa Hi dng quãn trj;
c. Tu vAn v thu tiic cUa các cuOc h9p;
d. Tham dr các cuc hQp;
e. Tu vAn thu tue 1p các nghj quyt cüa Hi dng quãn trj phü hqp vài quy djnh
cüa pháp lut;
f. Cung cAp các thông tin tài chInh, ban sao biên bàn h9p Hi dng quán trj và các
thông tin khác cho thành viên cüa Hi dng quãn trj;
g. Giám sat và báo cáo Hi dng quán trj v ho?t dng cong b thông tin cüa cong
ty;
h. Báo mt thông tin theo các quy djnh cüa pháp lut và Diu l Tng cong ty;
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i. Các quyn và nghia v1i khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 Tng Cong
ty.
Diu 24. Dào to v quãn trj cong ty
Thành vién Hi dng quán trj, Tng giám doe diêu hành, Ngithi quân trj TOng
Cong ty phãi tham gia các khóa dào tao v quãn trj cong ty tai các c so dão tao duc Uy
ban Chirng khoán Nba nuOc cong nhn.
Diêu 25. Quy d!nh v dánh giá hAng näm di vói hot dng khen thtr?rng vA
ky Iut
1. Khen thuOng
- Các thãnh viên Hi dng quãn trj có thành tIch trong cong tác quAn tr, diu hành
VA Cc nhim vt khác duçic giao s di.rçc xem xét, khen thithng theo quy djnh cüa Lust
thi dua khen thuOng vA Quy ch thi dua khen thuOng vA các quy djnh ni b khác cüa
T6ng cOng ty do Hi dng quAn trj ban hành.
- Các hInh thrc khen thuOng, tiêu chun cii th v hmnh thirc khen thuOng, trinh tir,
thu tc khen thuOng së duçc thirc hin theo Quy ch khen thuOng vA các quy djnh ni b
khác cüa Tng cong ty.
2.K1ut
- Các thAnh viên EIi dng quAn trj VA can b quAn l Tng cong ty trong qua trinh
thuc thi nhim vi cüa rnInh mA vi phrn các quy djnh khác CO lien quan cüa pháp 1ut,
Diu I Tng cong ty, quy ch nOi quy lao dng và các quy djnh khác CO lien quan cüa
Tng cOng ty, tüy theo tInh chit, mirc dO vA hu quA cüa hAnh vi vi phm se bj xO 1 k
lust theo quy djnh cüa PhAp lut vA các quy djnh nOi bO khAc cüa Tng cong ty.
- HOi dng quAn trj eó thm quyn quyt djnh kr lust d& v6i cAc chrc danh do
HOi dng quAn trj b nhirn.
- Nguyen thc xr l vi pham k 1ut, cAc hinh thirc xir l vi phm k lust, trInh t
thu t11c xir l vi pham k lust duçc thuc hin theo quy djnh cUa phAp lut và quy ch cüa
Tng cOng ty.

CHUONG IV
NGAN NGUA XUNG DOT LQI ICH
Diu 26. Trách nhim trung thirc vã tránh các xung dt v quyn loi cüa các
thành viên Hi aong quán trj, Ban Tong giám doe diu hành, can b quán 1 khãc
1. Thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc và ngui quãn 1 khác phãi cong
khai các igi Ich lien quan theo quy djnh cüa Lut doanh nghip và các van bàn phãp 1ut
lien quan.
2. Thãnh viên Hi dông quãn trj, Tng giám dc, ngui quàn l khác và nhtng
ngiiôi có lien quan cüa các thành viên nay không duçic sü diing nhUng thông tin Co duçic
nhi chirc vi1 cUa mInh d tu li cá nhân hay d phiic vi lçii Ich cUa t chrc hotc cá nhân
khác.
3. Thành viên Hi dông quãn trj, Tong giám doe và ngithi quãn l khãc cO nghTa
vii thông báo cho Hi dng quàn trj v các giao djch giUa Tng cong ty, cong ty con,
cong ty do cong ty dai chiling ntm quyn kim soát trén 50% tth len vn diu 1 vâi chInh
thành viên do hoac vâi nhQng ngu1i có lien quan cüa thành viên do. theo quy djnh cüa
pháp 1ut. Di vâi cac giao djch cüa các di tircmg nêu trén do Dti hi dng c dông hoc
Hi dng quãn trj chp thun phãi thrc hiên cong b thông tin v các nghj quyt nay theo
quy djnh cUa pháp lust chirng khoán v cong b thông tin.
4. Thành viên Hôi dng quãn trj không di.rçic biu quyt dM vâi giao djch mang
li lçi Ich cho thành viên dO hoc ngu?i CO lien quan cüa thành viên do theo quy djnh cüa
Lut doanh nghip và Diu l Tng cong ty.
5. Thàn.h viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc, ngi.ri quán l khác và nhttng
nguii cO lien quan cüa các thành viên nay không di.xcc si:r ding các thông tin chua duc
phép cOng b6 cUa Tng cong ty ho.c tit l cho ngui khác d thrc hin các giao djch có
lien quan.
Diêu 27. Giao djch vói ngu*i cO lien quan
1. Khi tin hành giao djch vâi nhung nguñ cO lien quan, Tng cong ty thijc hin
k kt hcp dng bang van bàn theo nguyen tc binh dang, tir nguyen. Ni dung hçip dng
phãi rO rang, cv th và cong b thông tin cho c dông khi cO yêu cau.
2. Tng cong ty áp dung các bin pháp c.n thit d ngan ngra nhUng ngui cO lien
quan can thip vào hot dng cUa Tng cong ty và gay tn hi cho lqi Ich cUa Tng cong
ty thông qua vic kirn soát các kenh mua, ban hang hóa cüa Tng cong ty hay lung don
giácã.
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3. T6 ng cong ty ap ditng các bin pháp can thiêt dé ngän ng1ra Co dông và nhng
ngll&i có lien quan tin hành các giao djch lam that thoát vn, tài san hoc các nguôn lirc
khac cüa Tng cong ty. Tong cong ty không cung cp các khoán vay hoc báo länh cho
các c dông và nhiing ngiRii có lien quan.
Diu 28. Giao dch vO'i c dông, ngtrà'i quãn ly doanh nghip Va ngu*i có lien
quan cila cãc di tirçrng nay
1. Tong cOng ty không cung c.p khoán vay hoac bão länh cho c dOng là cá nhân và
ngrii có lien quan cüa co dông do là Ca nhân.
2. Tng cOng ty không cung cp khoán vay hotc bão länh cho c dông là t chcrc va
ngi.rOi có lien quan cüa c dong dO trr truäng hcip: (i) Tin gui ti các c dong là t chtc
tin ding; (ii) C dong là cong ty con và các cOng ty con nay khOng CO c6 phn, phAn vn
gop nhà nuâc nm giU và dà thrc hin gop v6n, mua c phn cüa cOng ty di chüng truâc
ngày 01 tháng 7 näm 2015 theo quy djnh tti khoàn 6 Diu 16 Nghj dnh s 96/2015/NDCP ngày 19 tháng 10 närn 2015 cüa ChInh phü quy djnh chi tit mOt s diu cña Lut
doanh nghip.
3. Tng cOng ty khong du?c cung cp khoãn vay hoc bão länh cho ngui có lien
quan cCa c dong là t chrc, trir tri.thng hcp t chrc là ngi.thi CO lien quan cUa c dong là
các cong ty trong cüng Tp doàn hoc các cOng ty hot dng theo nhOm cong ty, bao gm
cong ty mc - cOng ty con và giao djch nay phài duçc Di hi dng c dong hoc Hi
dng quân trj chAp thun theo quy djnh tii Diu 1 Tng cOng ty hotc tru&ng hqp pháp
lut có quy djnh khác.
4. Tth tnring hqp cac giao djch duçic Di hi dng cô dông chAp thun, Tang cOng
ty không duçic thirc hin giao djch sau:
a. CAp các khoàn vay hoc bão lânh cho thành viên HOi dng quán trj, Tng giám
dc, các ngui quán l khác và nhüng Ca nhân, t chrc cO lien quan cUa các di tuçmg
nay, trir tnrng hp Tng cOng ty và t chüc cO lien quan dn c dông là các cong ty
trong cüng tp doàn hoc các cong ty hot dng theo nhóm cong ty, bao gm cOng ty mc
- cong ty con, tp doàn kinh t và pháp lust chuyên ngành cO quy djnh khác.
b. Giao djch dn dn tng giá trj giao djch cO giá tn tr 35% trâ len thng giá trj tài
san ghi tren báo cáo tãi chInh gn nhAt gicra Tng cOng ty vOi mt trong các di tuçlng
sau:
- Thành viên Hi dng quán trj; Tng giám dc, các ngthi quàn I2 khác va ngui cO
lien quan cüa các di tuçmg nay;
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- C dông, ngui dti din ciy quyên cüa c dông sâ hüu trén 10% tng von Co phân
ph thông cüa cong ty và nhung ngithi có lien quan cüa ho;
- Doanh nghip Co lien quan dn các di tuqng quy djnh tai khoãn 2 Diu 159 Lut
doanh nghip.
5. Hi dng quãn trj chAp thun các hqp dng, giao djch tti dim b khoán 4 Diu
nay có giá trj nhO han 35% tng giá trj tài san ghi trén báo cáo tài chInh gn nhAt cüa
Tng cong ty.
6. Các quy djnh khác cüa pháp luat hin hành.
Diu 29. Dam báo quyn hçrp pháp cüa nhu'ng ngiroi có quyên lçri lien quan
dênTngcôngty
1. Tng cOng ty tOn trong quyn lçii hçip pháp cüa nhftng nguYi cO quyên 1çi lien
quan dn Tng cOng ty bao gm ngân hang, chü nv, ngithi lao dng, nguYi tiêu dUng, nhà
cung cAp, cong dng và nhUng ngui khác có quyn lqi lien quan dn Tng cOng ty.
2. T6ng cOng ty hqp tác tIch crc vâi nhüng ngui có quyn lqi lien quan dn Tng
cong ty thông qua vic:
a. Cung cAp dÀy dU thông tin cn thi& cho ngân hang và chU nçv dÀ giUp h dánh
giá v tinh hInh hot dng vá tài chInh cUa Tng cong ty và dim ra quyt djnh;
b. Khuyn khIch h dua ra kin v tInh hmnh hot dng kinh doanh, tInh hInh tài
chInh và các quyt djnh quan tr9ng lien quan tOi Ii Ich cUa h thông qua lien h trirc tiêp
vài Hi dông quán trj, Ban Tng giám dc.
3. Tng cong ty cO trách nhim quan tam tài các vAn d ye phUc lvi, báo v môi
tnring, lçi Ich chung cUa cong dÀng, và trách nhim xä hi cUa Tng cOng ty.

CHIX€ING V
BAO CÁO VA CONG BO THONG TIN

Diu 30. Nghia vy cong b6 thông tin
1. Tng cong ty Co nghia vy cOng b dÀy dU, chInh xác va kjp thi thông tin djnh
k' vá bAt this&ng v tinh hinh hoat dng san xuAt kinh doanh, tài chInh và tInh hInh quán
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trj Tng cong ty cho c dong và cong chüng. Thông tin và each thi.irc cong b thông tin
duçic thrc hin theo quy djnh cüa pháp lut va Diu 1 Tng cong ty. Ngoài ra, Tng
cong ty cam kt cong b dy dü, chInh xác va kjp thai các thông tin khác nu các thông
tin do cO khà nang ãnh huàng dn giá ching khoán vã ãnh hung dn giá chcrng khoán va
ãnh huàng dn quy& djnh cüa c dông và nhà dâu tu.
2. Vic cong bé thông tin duçi'c th%rc hin theo nhung phucmg thire nhäm dam bào
c dong và cOng chUng du tu CO th tip c.n mt cách cong bang. Ngon tir trong cOng bô
thông tin cn rO rang, d hiu và tránh gay hiu lm cho c dong và cOng chiing dAu tu.
Diêu 31. Cong ho thông tin v quãn trj Tng cong ty
1. Tng Cong ty dam bào cOng bi thông tin v tInh hinh quàn trj Tng cOng ty ti
các k' Dti hi dng c dOng thung niên vã trong Báo cáo thuOrng niên cüa Tng cong ty
theo quy djnh cüa pháp lust v chiirng khoán và thj trithng chüng khoán.
2. Tng cOng ty CO nghia vii báo cáo djnh k' sáu (06) tháng v cong b thông tin
v tInh hInh quàn trj Tong cong ty theo quy djnh cüa pháp lut v chirng khoán và thj
trning chUng khoán.
Diu 32. Trách nhim v báo cáo và Cong ho thông tin cüa thành viên Hi
dông quán trj, Tong giám dôc diu hành
Thành viên Hi dng quán tr, Tng giám dc diu hành
và cOng b thông tin v giao djch trong các tnRing hçip sau:

CO

trách nhim báo cáo

1. Các giao djch giüa Tang cOng ty vài cOng ty ma các thành viên nêu trén là
thãnh vién sang 1p hoac là thành viên Hôi dng quán trj, Tng giám dc diu hành trong
thôi gian ba (03) näm tnrâc.
2. Các giao djch git1a Tng cong ty vOi cOng ty ma các thành vién nêu trén là
thânh viën sang 1p hoc là thành viên Hi dng quán trj, Tng giám dc diu hành hoc
c dông iOn.
3. Các giao djch
thành viên nêu trên.

CO

th mang 1i 1?i Ich vt chAt hoc phi v.t chAt di vOi các
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CHU'OG VI
GIAM SAT A X1 LV VI PHM

Diu 33. Giám sat
Tang cong ty, các t chirc vâ Ca nhãn có lien quan phãi chju sir giám sat v quãn
tr cong ty cüa liJy ban Chtrng khoán Nhà nuàc và các c quan có thm quyn khác theo
quy djnh cüa pháp 1ut.
Diêu 34. Xtr ly vi pham
Các th chüc và Ca nhân cO lien quan vi phm hoc không thrc hin quy djnh t?i
Quy ch nay tüy theo tmnh chat, mrc d bi xcr pht vi phm hãnh chInh hoc bj truy cfru
trách nhim hInh sr theo quy djnh cüa pháp 1ut.

TM. HQI BONG QUAN TRI
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