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PHAN MO DAU 

Diu l nay duçic Tng cong ty c phn bão him Petrolimex thông qua theo 
Nghj quyêt hcp 1 cüa Dai  hi dOng cô dong to chirc chInh thirc vâo ngày 19 tháng 
04 nàrn 2021. 

I. DNH NGHiA CAC THUAT NGCr TRONG DIEU L 

Diêu 1. Giãi thIch thuât ngfr 
1. Trong Diu lê nay, nhüng thut ngü duOi dày duçic hiu nhu sau: 

a) Vdn diu l là tang mnh giá c phAn dã ban hoc duc dang k mua khi 
thành 1p Tong cong ty và theo quy djnh ti Diéu 6 Diêu l nay; 

b) V6n có quyn bku quye't là vn c phn, theo dO ngi.thi sâ hu cO 
quyên biêu quyét ye nhtrng van dê thuc thârn quyên quyêt djnh cUa Di 
hi dông cô dông; 

c) Lut Doanh ngliip là Lust  Doanh nghip so 59/2020/QH14 
duçic QuOc hi nuàc Cong hOa Xà hi Chü nghia Vit Nam thông qua 
ngày 17 thang 6 nãm 2020; 

d) Luát Ching k/ioán là Lust Chiirng khoán s 54/2019/QH14 thrqc 
Quôc hi nuâc Cong hOa Xä hi Chci nghia Vit Narn thông qua ngày 26 
tháng 11 näm 2019; 

d) Vit Narn là nuàc Cong hoà Xà hi Chñ nghia Vit Nam; 

e) Ngày thành lap là ngày 15 tháng 6 näm 1995; 

g) Ngzthi diu hành Tdng cong ty là Tng giám dOe, Phó tong giám dOe, K 
toán tnthng Tong cong ty; 

h) Ngithi quán lj Tng cOng ty, bao gm Chü tjch Hi dng quán trj, thành 
viên Hi dông quân trj, Tong giám dôc Tong Cong ty; 

i) Ngw&i có lien quan là cá nhân, t chc duçic quy djnh tai  khoãn 46 Diu 4 
Lut Chüng khoán; 

k) Cd dóng là Ca nhân, t chre sâ hUu It nht mt c phn cUa Tng cong ty; 

1) Cd dOng sang 1p là c dông sà hüu It nht mt c phn ph thông và k 
ten trong danh sách cô dong sang 1p Tong cong ty cO phân; 

m) Cd dông lan là c dOng duc quy djnh t?i  khoãn 18 Diu 4 Lut 
Chüng khoán; 

n) Th&i han hogt d5ng là thai gian hot dng cüa Tng cong ty duçc quy 
djnh ti Diéu 2 Diêu l nay và thii gian gia hn (nêu co) di.rçc Dai  hi dOng cO dông 
cüa Tong cOng ty thông qua; 

o) Sà giao djch chá'ng klioán là Si giao djch chirng khoán Vit Nam và các 
cOng ty con. 

p."C dong chin hrçc" là Samsung Fire and Marine Insurance Co., Ltd., 
(SFMI) môt cong ty Han Quôc cO giây ch(rng nhn dang k doanh nghip s 
110 111-0005078, do Seoul Central District Court, Office of Registration cap ngày 
26 tháng 1 närn 1952. 
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q. "Tài 1iu giao djch" bao gm Hçip dng hqp tác chin krçic và Hçp dng 
dt mua Co phân duçic k b&i SFMI va PJTCO vào ngày 05/05/20 17. 

2. Trong Diu 1 nay, các tham chiu tài mOt  hoc  mOt  s quy djnh hoc van 
bàn khác bao gôm cã nhUng sàa dôi, bô sung hoc vAn bàn thay the. 

3. Các tiêu d Mic, Diu ctia Diu l nay) duçic sü d%ing nhm thun tin 
cho vic hieu nOi  dung và không ãnh huông tâi nOi  dung cüa Diêu 1 nay. 

II.TEN, HINH TII(J'C, TRU SO, TONG CONG TY, VAN PHONG 1)4! 
DIN, DIA  DIEM KIN!! DOANH, THO! 114N HO4T DQNG vA NG!J'OI 
1)41 DIN THEO PHAP LUAT CUA TONG CONG TY 

Diu 2. Ten, hInh thfrc, trij s&, cong ty, chi nhánh, vAn phông di din và 
thôi hin hot dông cüa Tng cong ty 

1. Ten Tng cong ty 
o Ten ting Vit : Tng Cong ty c6 phn bàn him Petrolimex 
o Ten ting Anh: Petrolimex insurance Corporation 
o Ten giao djch: Tang cong ty bào him PJICO 
o Ten vi& tat: Bão him PJICO 
o LôgôcüaTngcôngty: 

P I N S U R A N C E 

2. Tng cong ty là T&ig cong ty CO phân Co ti.r cách pháp nhân phñ hçp vài 
pháp lut hin hành cüa Vit Nam. 

3. Tri,i sâ dang k cüa Tng cong ty là: 
o Dja chi: Tng 21-22 tOa nhà MIPEC - 229 ththng Tây Son — 

Qun DOng IDa — Tp. Ha NOi 
o Din thoi: 024.37760867 
o Fax: 024.37760868 
o [E-mail]: pjico@petrolimex.com.vn  
o Website: www.pjico.com.vn  

4. Tng Cong ty có th thành 1p Cong ty con, chi nhánh và van phông di 
din tai  da bàn kinh doanh dê thjc hin các m11c tiêu hoat dng cüa lông cong ty 
phU hyp vài quyêt djnh cia HOi  dông quãn trj và trong pham vi 1ut pháp cho phép. 

5. Trr khi chm dirt hoat dng truc thôi hn guy djnh tai  khoãn 2 Diu 54 
hoc gia h?n  hoat dng theo quy djnh tai  Diêu 55 Diêu 1 nay, thi han  hoat dng 
cila TOng cOng ty là vô th?yi han  kê tr ngay thành lip. 

Diu 3. Ngirôi dii din theo pháp luát cüa Tong cong ty 

Tang giám d& diu hành là nguYi dai  din theo pháp lut cüa Tng cong ty. 
Nguii dai  din theo quy djnh cUa pháp 14t có Quyen han  và nghTa vi theo quy 
djnh cüa pháp lust  hin hành. 
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III. MUC  TIEU, PHM VI KINH DOANH VA HOAT BONG CUA 
TONG CONG TY 

Blén 4. Mic tiêu hot dng cüa Tong cong ty 

1. Ngành, ngh kinh doanh cCia Tng cong ty là: 

a. Kinh doanh bão him, tái bão him và các djch vii cO lien quan theo quy 
djnh cUa pháp lut; 

b. Du tu vn theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

c. Kinh doanh các djch vu, ngành ngh khác ma pháp 1ut không cm và Hi 
dông quãn trj xét tháy Co lqi cho Tong cong ty. 

2. Miic tiêu hot dng cUa Tng cong ty là: 

a. Phát trin các ho,t dng kinh doanh, dch vu cña Tng cong ty thm ti da 
hOa lçi nhun vi lçii Ich cüa các cô dông; 

b. Cãithin diu kin lam vic, nâng cao thu nhp và di s6ng ngithi lao 
dng trong Tong cong ty; 

c. Thc hin dy dü các nghia v11 tài chInh, ngân sách theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

Biu 5. Pham vi kinh doanh và hot dng 

1. Tng cong ty duçic phép 1p k hoach và tin hành tat ca các hot dng 
kinh doanh theo quy djnh tti Giây phép thành 1p và hoat dng và Diêu 1 nay phU 
hçp vOi quy dnh cüa pháp 1utt hin hành và thirc hin các bin pháp thIch hcip dê 
dtt dirge các miic tiêu cüa Tong cong ty. 

2. Tng cOng ty cO th tin hành hoat dng kinh doanh trong các linh vrc 
khâc theo quy dinh cüa pháp lust. 

3. Dja bàn kinh doanh: Tng cong ty hoat dng kinh doanh a Vit Nam và 
nuOc ngoài. 

IV. VON BIEU L, CO PHAN, cO BONG SANG LJP 

Biu 6. Vn diu I, c phân, c dông sang 1p 

1. Vn diu l cUa Tang cOng ty là: 887.177.730.000 VND (Tam tram tam 
much bay t, rnt tram bay mixai bay triu, bay tram ba rnucii nghIn dong). 

Tng s vn diu l cüa Tng cong ty dugc chia thành: 88.7 17.773 c6 phAn 
vOi rnnh giá là 10.000 VND/1 c phân. 

2. Tng cOng ty Co th thay di vin diu l khi dugc fi hi dng cô dông 
thông qua và phü hçTp vói các quy djnh cOa pháp lust. 

3. Toàn b c phn cüa Tng cOng ty vào ngày thông qua Diu l nay là 
cO phân phO thông. 

4. TOng cong ty cO th phát hành các loai cô phân uu dài khác sau khi cO sij 
chap thun cña Dai  hi dOng cô dOng và phü hgp vâi các quy djnh cüa pháp lust. 
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5. Ten, dja chi, s li.rcing c ph.n sô hüu vào ngày thông qua Diu 1 nay 
cUa cô dông sang lip. 

Ten c dông sang lap Da chi S6 hrçng c phân 
shfru 

1.Tp doàn xang du So i Khâm Thiên — Dng 
Da—HàNôi 

36.328.320 

2. Ngân hang TMCP Ngoi 
thi.ro'ng Vit Nam 

S 198 TrAn Quang Khãi- 
Hoàn Kiêm- Ha Ni 

7.123.200 

3.Tng cong ty ci phAn tãi bào 
hiêm quôc gia 

S ,  141 Lê Dun — Hoàn 
Kiem — Ha Ni 

8 

4.Cong ty TNHH Mt thành 
viên HANEL 

S 02 Chüa Bc — Ha Ni 708.924 

6. C phAn ph thông phái duçc ixu tiên chào bàn cho các c dông hin 
hiru theo t l tuclng irng vâi t 1 sr hffii cO phân phô thông cUa h9 trong Tong 
cong ty, tth trithng hçp Di hi dong cô dông quyêt djnh khác. So cô phân co 
dOng không dang k mua h& sê do Hi dông quãn trj cüa Tong cong ty quyêt 
djnh. Hi dng quãn trj cO th phan phôi sO cô phân do cho các dOi tuc1ng theo các 
diu kin và cách thi1rc ma Hi dong quãn trj thây là phU hçip, nhixng không duçc 
bn so cô phân do theo cac diêu kin thun igi hm so vâi nhthig diêu kin dâ chào 
ban cho các c dông hin htu, tth tnrng hçip cô phân duqc bàn qua Sâ Giao dch 
Chrng khoán theo phtzang thirc dâu giá. 

7. Tng cong ty CO th mua c phn do chinh Tng cong ty dã phát hành 
theo nhung cách thirc di.rçrc quy djnh trong Diêu l nay và pháp 1ut hin hành. Co 
phân phô thông do Tong cong ty mua li là co phiêu qu va Hi dong quãn trj cO 
the chào ban theo nhüng cách thrc phü hqp vOi quy djnh cña Diêu l nay, Lut 
Chirng khoán và các van bàn hi.ràng dan lien quan. 

8. Tng cOng ty có th phát hành các 1oii chrng khoán khác khi ducic Dai 
hi dông cô dông thông qua và phü hcip vài quy djnh cUa pháp 1ut. 

Biêu 7. Chirng nhân c phiu 

1. C dOng cüa Tng cOng ty di.rçc cp chüng nhn c phiêu thong rng vâi 
so cô phân và loai cô phân sâ hUu. 

2. C phiu là loai chrng khoán xác nhn quyên và lçvi Ich hcip pháp cüa 
ngthi sà hu dôi vâi imt phãn von cô phãn cüa to chrc phát hành, cO phiêu phãi có 
day dü các ni dung theo quy djnh tai  khoán 1 Diêu 121 Lust  Doanh nghip. 

3. Trong thai han  15 ngày k t1r ngày np dy dü h so d nghj chuyn 
quyên so h&u cO phân theo quy djnh cüa Tong cong ty hoc trong thai hn hai tháng 
(hoc có th lâu han theo diu khoãn phát hành quy djnh) kê tr ngày thanh toán dày 
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dü tin mua c6 phn theo nhu quy djnh tai phrning an phát hãnh c phMu cUa Tng 
cong ty, nguii stc httu sO cô phãn s duçic cap chrng nhn cô phiêu. Ngithi s?i hU'u 
cô phn không phái trã cho Tong cong ty chi phi in chüng nhn cô phiéu. 

4. Tnr?mg hçrp c phiu bj mit, bj hu hông hoc bj hñy hoi dual hInh thrc 
khác thi cô dông diiçc Tong cOng ty cap !ai cô phiêu theo dê nghj cüa cô dông do. 
De nghj cüa cô dông phäi bao gôm các nOi  dung sau day: 

a) Thông tin v c phiu dà bj mt, bj hu hông hoc bj hUy hoti dual hInh 
thüc khác; 

b) Cam kt chju trách nhim v nhUng tranh chip phát sinh ffr vic cp 'ai  c6 
phiéu mài. 

Diu 8. Chtrng chi chóng khoán khác 

Chi.ng chi trái phthu hoc cac ching chi chng khoán khác cila T6ng cong ty 
duqc phát hành cO chü k cUa di din theo pháp 1ut và dâu cüa Tong cong ty. 

Diu 9. Chuyn nhirqng c phân 

1. Tt Ca các c6 phn duçc tr do chuyn nhtrçing trr khi Diu 1 nay và 
pháp 1ut CO quy djnh khac. Co phiêu niêm yet, dang ks" giao djch trên Sâ Giao djch 
Chüng khoan duqc chuyên nhuçmg theo các quy djnh cüa pháp 1ut ye chCrng khoán 
và thj tru&ig chüng khoán. 

2. C phn chua thanh toán dÀy dü khOng duqc chuyn nhuvng và huông 
các quyên lqi lien quan nhu quyen nhn c tirc, quyên nhn cO phiêu phát hành d 
tang vOn cO phân tir nguôn von chü s& hüu, quyên mua cO phiêu mài chào ban và 
các quyên 1çi khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

3. C phn cUa Nhà dÀu tu chin 1uçc tuãn thu theo cam kt dA k tai  cac 
tài lieu giao djch. 

A A Then 10. Thu hoi co phan 

1. Tnthng hcip c dông không thanh toãn dAy du và dung han  s tin phãj 
trã mua cô phiêu, Hi dong quãn trj thông báo và cO quyên yêu câu cô dông dO 
thanh toán so tiên con li cüng vOi lài suât trén khoãn tiên dO và nhüng chi phi phát 
sinh do vic không thanh toán day d gay ra cho Tong cong ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phãi ghi rO th&i han  thanh toán mài (t& 
thiêu là bay (07) ngày kê tr ngày gii thông báo), dja diem thanh toán và thông báo 
phãi ghi rO tru&ng hçTp khOng thanh toãn theo dicing yêu câu, sO cO phân chua thanh 
toán het s bj thu hôi. 

3. Hi dng quàn trj CO quyn thu hi các c phÀn chua thanh toán dÀy dñ 
và dung han  trong tru?mg hcxp các yeu câu trong thông báo nêu trên không di.rçc 
thrc hin. 

4. C phÀn bj thu hi duçc coi là cac c phÀn duqc quyên chào bn quy 
djnh tai khoân 3 Diu 112 LutDoanh nghip. HOi  dong quan trj cO the trirc tip 
hoc üy quyên ban, tái phân phOi hoc giâi quyêt cho ngual dä si hu cO phãn bj 
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thu hi hoc các dM ti.rcmg khác theo nhtrng diu kin và cách thirc ma HOi  dng 
quãn trj thây là phU hçip. 

5. C dông nm giü c phAn bj thu hi sê phài tr bô tir each e dông d& vài 
nhung c phn do, nhixng vn phãi thanh toán tat cã cáe khoãn tiên CO lien quan 
cong vâi tiên läi theo t' 1 ('khóng qua 150% mt nám li suât co' ban cza Ngdn 
hang Nhà nithc,) vao thai diem thu hôi theo quyêt djnh cüa Hi dông quân tn kê ti~ 

ngày thu hôi cho den ngày thirc hin thanh toãn. Hi dông quán trj có toàn quyên 
quyêt djnhvic c1iOng chê thanh toán toàn b giá trj cô phiêu vào thii diem thu hôi 
hoc cO the mien giám thanh toán môt phân hoc toàn b so tiên dO. 

6. Thông báo thu hi së di.rçc g1ri dn ngi.ri nm giü c phn bj thu hi 
trixàc thôi diem thu hôi. Vic thu hôi vn cO hiu lirc kê cã trong trithng hp Co sai 
sot hoc bat can trong vic gii thông báo. 

V. C(1 CAU TO CHUC, QUAN TRI VA JuEM SOAT 

Biu 11. Co câu to chirc, quãn trj và kiêm soát 

Ca cu th chüc quán 1, quàn trj va kirn soát cüa Tng cong ty bao grn: 

a. Di hi dng c dông; 

b. Hi dng quãn trj; 

c. Uy Ban Kim toán tric thuc Hi dng quán trj; 

d. Tng giám d& diu hành. 

vi. cO BONG vA BAJ HQI BONG CO BONG 

Biêu 12. Quyén cüa c dông 

1. C dông ph thông có các quyn sau: 

a) Tham dir, phát biu trong cuc h9p Thu hi dng c dông va thirc hin 
quyên bieu quyêt tr?c tiêp hoc thông qua ngi.r1i d?i  din theo üy quyên hoc hInh 
thüc khác do Diêu 1 Tong cong ty, pháp 1ut quy djnh. MOi cO phân phô thông cO 
mt phiêu biêu quyêt; 

b) Nhn ci t1rc vi mirc theo quyt djnh cUa Di hi dng c dông; 

c) [Ju tiên rnua c phn mâi ttrang üng voi t lé si hthu c phn ph thông 
cüa t1rng cô dông trong Tong cOng ty; 

d) Tix do chuyn nhuvng c phn cüa mInh cho ngi.thi khác, trir tru?mg hçrp 
quy djnh t?i  khoãn 3 Diêu 120, khoãn 1 Dieu 127 Lut Doanh nghip và quy djnh 
khac cüa pháp 1ut CO lien quan; 

d) Xem xét, tra thu và trIch liic thông tin v ten va dja chi lien 1c 
trong danh sách cO dong cO quyên biêu quyet; yêu câu sira dôi thông tin 
không chInh xãc cña rnInh; 

e) Xern xét, tra c1ru, trIch tue hoc sao chiup Eiu l Tng cong ty, biên ban 
h9p Dai  hi dông cO dong và Nghj quyet Di hi dông cô dông; 
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g) Khi Tng cong ty giãi th hoc phá san, duçrc nhn mt phn tài san con 
1i tixcrng ng vài t 1 s& htu cô phân ti Tong cong ty; 

h) Yêu cu Tng cong ty mua 'a  c6 phn trong cac tru?ing hqp quy dinh ti 
Diêu 132 Lut Doanh nghip; 

i) Duçic di xCr bInh dng. Mi c phAn cUa cIng mOt  loai duto cho c 
dông sà htu các quyên, nghTa vi và lqi Ich ngang nhau. Tru?mg hçip Tong cong ty 
CO các 1oi cô phân uu dãi, các quyên và nghia vi gn lien vâi các loai cô phân ira 
dAi phãi &rqc Di hi dông Co dông thông qua và cOng bô day dü cho cO dông; 

k) Dixçic tip cn dy dU thông tin djnh kS'  và thông tin bt thirng do T6ng 
cOng ty cOng bO theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

1) Duçic bão v các quyn, lçñ Ich hqp pháp cüa mInh; d nghj dInh chi, hüy 
bO nghj quyêt, quyêt djnh cüa Di hOi  dông cô dông, Hi dông quãn tn theo quy 
djnh cüa Lust Doanh nghip; 

m) Các quyn khác theo quy djnh cüa phâp 1ut và Diu 1 nay. 

2. C dOng hoc nhOm c dông sà hUu ffr [05%] thng s c phn phô thông 
tth len cO các quyên sau: 

a) Yêu cAu HOi  dng quãn frj thrc hin vic triu tp h9p Di hOi  dông c 
dông theo các quy djnh ti khoãn 3 Diêu 115 và Diêu 140 Lust Doanh nghip; 

b) Xem xét, tra c(ru, trIch 1iic s biên bàn và nghj quyt, quyt djnh cüa HOi 
dông quán trj, báo cáo tài chinh bàn niên và hang nAm, hqp dOng, giao djch phãi 
thông qua HOi dông quãn trj và tài 1iu khác, trfr tài lieu lien quan den bI mt thuing 
mai, bi mt kinh doanh cüaTng cong ty; 

c) Yêu cu HOi  dng quãn trj kiêm tra trng vAn d ci1 th lien quan dn quãn 
l, d& hành hot dng cüa Tong cOng ty khi xét thây can thiêt. Yêu câu phái bang 
van bàn và phãi bao gOm các nOi  dung sau day: h9, ten, dja chi lien lc, quôc tjch, 
sO giây t pháp l cüa cá nhân dOi vâi cô dOng là cá nhãn; ten, ma so doanh nghip 
hoäc so giây t phap ly cua to chi.rc, dia chi tru sci chrnh dôi vm cô dOng Ia to chuc, 
sO hrqng cô phân va th?ñ diem dang k cô phân cüa tirng cô dông, tong so cô phân 
cüa cá nhOm cô dOng và t I s& h1tu trong tong sO cO phân cüa Tong cOng ty; van 
dê can kiêm tra, miic dIch kiêm tra; 

d) Kin nghj vAn d dua vao chuing trInh h9p Dai hOi dng c6 dOng. KlAn 
nghj phãi bang van bàn và duc gi den Tong cong ty chm nhât là [03 ngay] lam 
vic truàc ngày khai mac. Kien nghj phài ghi rO ten cO dOng, so lucmg tmg loi cO 
phân cña cô dong, van dê kiên nghj dua vào chuang trinh h9p; 

d) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu l nay. 

3. C dông hoc nhóm c6 dong s hu ttr [5%] tAng s6 c phAn ph thông trâ 
len cO quyên dê cü ngu?ii vào HOi  dông quán tn. Dé cir nguii vào Hi dOng quán 
tr thixc hiên nhu sau: 
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a) Các c dông ph thông hqp thành nhórn d d cir nguii vão Hi dng 
quãn trj phãi thông báo ye vic h9p nhOrn cho các cô dông dir h9p biêt tnxOc khi 
khai mc Di hi dông cô dông; 

b) Can cir s h.rçrng thành viên Hi dng quãn trj, ci dông hoäc nhóm c 
dông quy djnh tai  khoãn nay di.rçic quyn dê cr mt hoc mt so nguii theo quyêt 
dnh cüa Di hi dông cô dông lam 1rng viên Hi dôngquãn trj. Tnthng hçp so 
1rng ci1 viên &rqc cô dông hoc nhóm cô dông dê cir thâp hcxn so lrng c1r viên ma h9 
duqc quyn dê cir theo quyêt djnh cüa Di hi dông cô dông thI so uing cr viên con 
1i do Hi dông quãn trj và các cô dong khác dê cr. 

4. C dông chin hiçc thirc hin các quyn trên phU hqp vâi các cam kt cUa 
mInh tai  các Tài 1iu giao djch. 

Diu 13. Nghia viii cüa c dông 

C dông ph thông cO các nghTa vi sau: 

1. Thanh toán dii và dung thai hin s c phn cam kt mua. 

2. Không duçic nt vn dã gop bang c phn ph thông ra khOi Tng cong ty 
duài mçi hInh thiic, trir tmng hçp dugc Tong cong ty hoc ngithi khác mua 1i cO 
phân. Tmng hçp cO cô dông nt rnt phân hoc toàn b von cô phân da gop trái 
viii quy djnli ti khoãn nay thI cô dOng dO và ngithi cO lqi Ich lien quan trong Tong 
cong ty phãi ciing lien diii chju trách nhim ye các khoãn nçi và nghia vi tài san 
khác ciia lông cOng ty trong phm vi giá trj cO phân dã bi nit vã các thit hi xãy ra. 

3. Tuãn thi Diu 1 Tng cOng ty và Quy ch quãn l nti b cia 
Tong cong ty. 

4. ChAp hành Nghj quyt, quyt djnh cia Di hi dng c dông, Hti dông 
quân trj. 

5. Bão mt các thông tin duc Tong Cong ty cung cap theo quy djnh t?i  Diêu 
1 Tong cong ty vã pháp Iut; chi sii diing thông tin di.rc cung cap dê thirc hin và 
bão v quyên và li Ich hqp pháp cia mInh; nghiêrn cam phát tan hoc sao, gri 
thông tin duqc Tong cOng ty cung cap cho tO chiirc, Ca nhân khác. 

6. Tharn dir cuOc  h9p Di hi dng c dông va thirc hin quyn biu quyt 
thông qua các hInh thiic sau: 

a) Tham dir và biu quyt tric tip t?i  cuc hop; 

b) Uy quyn cho Ca nhân, t chirc khác tham dir và bik quyt tai  cuc hop; 

c) Tham dir và bi&u quyEt thông qua hi nghj trirc tuyn, bO phiu din tfr 
hoäc hInh thirc diên tii khác; 

d) Gii phiu biu quyt dn cuc h9p thông qua thi.r, fax, thu din tcr; 

7. Chju trách nhim cá nhan khi nhán danh Tng cong ty duii mi hInh thirc 
dê thirc hin rnt trong các hành vi sau day: 

a. Vi phrn pháp lust; 
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b. Tin hành kinh doanh vã các giao djch khác d tu lçvi hoc phic vi lçii Ich 
cüa to chrc, cá nhán khác; 

c) Thanh toán các khoãn nq chira dn hn truOc các rüi ro tài chInh d& vri 
Tong cong ty. 

8. Hoàn thành các nghTa vi khác theo quy djnh cUa pháp 1ut hin hành. 

9. Ngoai các nghra vi quy djnh a trén, C6 dông chMn h.rçic có các nghia vi 
và cam két jchác phü hqp vâi các tài 1iu giao dlch. 

Diu 14. Di hi ding c dông 
1. Di hOi  d&ig c dong gm tAt cá c dông có quyn bi&i quyt, là co quan 

quyêt djnh cao nhât cüa Tong cong ty. Di hOi  dOng cô dônghp thu&ng niên mOi 
näm mt lan và trong th?ii hn bôn (04) tháng ké tü ngày kêt thic nAm tài chinh. 
Hi dong quãn tn quyêt djnh gia h?n  hp Di hOi  dông cô dông thithng niên trong 
tnthng hçip can thiêt, nhixng không qua 06 tháng ké tü ngày kêt thüc nm tài chinh. 
Ngoài cuc hp thir?mg nien, Dai hOi dông cô dông có the hop bat thuing. Dja diem 
hp Dai  hi dông cô dông duçcc xác djnh là nñ chCi t9a tham d? hp và phãi a trên 
lãnh thô Vit Nam. 

2 Hôi dông quan tn triêu tap hop Dai hôi dông cô dông thuang niên va ha 
chn dja diem phü hcip. Di hOi  dông cô dông thträng niên quyêt djnh nhUng van dê 
theo quy djnh cña pháp 1ut và Diêu 1 lông cong ty, dc bit thông qua báo cáo tài 
chInh näm duqc kiêm toán. lnring hqp Báo cáo kiein toán báo cáo tài chmnh näm 
cUa Tong cong ty có các khoán ngoi trfr tr9ng yêu, kiên kiêm toán trái ngtrçic 
hoc tir chôi, lông cong ty phãi miii di din tO chüc kiêm toân duçc chap thun 
thirc hin kiêm toán báo cáo tài chInh cüa lông cong ty dir hp Dai hi dong cô 
dong thumg niên và di din to chüc kiém toán duçic chap thun nêu trén Co trách 
nhim tham d hp Di hi dông cO dOng thi.r?ing niên cüa Tong cong ty. 

3. Hi ding quãn frj phãi triu tp Dti hOi  dng c dông bAt thtr&ng trong cac 
tnrông hçip au: 

a. Hi dng quán trj xét thAy c.n thit vi lçii Ich cUa lông cong ty; 

b. S6 lucmg thành vién Hi dng quãn trj cOn li It hn s lircmg thành viên 
tôi thiêu theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

c. Theo yêu cu cüa c dông hoc nhóm c dOng quy djnh ti khoán 2 Diu 
115 cüa Lut Doanh nghip; yêu câu triu tp hp Dai hOi dông cô dOng phãi duçrc 
the hin bang van bàn, trong do neu rO 1 do và miic dIch cuc hop, có dü ch k3 
cüa các cô dông lien quan hoc vAn ban yêu cau duçic 1p thành nhiêu bàn và tp 
hçip dü chtt k cüa các cô dOng cO lien quan; 

d. Các trithng hqp khác theo quy dinh cUa pháp 1ut và Diu ! Tng 
cong ty. 

4. Triu tp hp Di hi dng c dOng bAt th.r?mg 

a. HOi  ding quãn tn phãi triu tp hp DtihOi dng c dOng trong th?i hn 
ba rnuoi (30) ngày ké tir ngày sO thành viên HOi  dong quãn trj cOn li nhtr quy djnh 
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ti Dim b Khoãn 3 Diu nay hoc nhn duçc yêu cu quy djnh ti Dim c, Khoân 
3 Diêu nay; 

b. Trueing hqp HOi  dng quân trj không triu tp hçp Di hOi  dng c dông 
theo quy djnh ti diem a khoân 4 Diêu nay thI trong thñ h?n  ba mucvi (30) ngày tiép 
theo, cô dông hoc nhóm cô dông quy djnh ti diem c khoãn 3 Diu nay có quyên 
yêu câu dai  din Tong cong ty triu tp hQp Di hi dông cô dông theo quy djnh tai 
Lut Doanh nghip; 

Trong tru1ng hçrp nay, c6 dông hoc nhóm c dông triu tp h9p Dai  hi 
dông cô dông có quyên dê nghj Co quan clang k3 kinh doanh giám sat trinh t%r, thu 
tiic triu tip, tiên hành dai  hi và ra quyêt djnh cüa Dai hOi dông cô dOng. Tat Ca chi 
phi cho vic triu tp và tiên hành Di hi dông cô dông duqc lông cong ty hoàn 
lai. Chi phi nay không bao gOm nh0ng chi phi do cô dông chi tiêu khi tham d? Dai 
hi dông cO dông, ké cã chi phi an a và di 1i. 

C. Thu tiie d tt cht'rc h9p Di hOi  dng c dông theo quy djnh ti khoãn 5 
Diêu 140 Lut Doanh nghip. 

Diêu 15. Quyên và nhim vi ctia Dii hi dông cô dông 

1. Dti hOi  dng C6 dông có quyn và nghia vi sau: 

a) Thông qua djnh hi.ràng phát trin cüa T6ng cong ty; 

b) Quyt djnh loi c6 phAn va t6ng s6 c6 ph.n cüa t&ng loai thrçrc quyn 
chào ban; quyêt djnh mi'rc cO tCrc hang näm cüa ffrng loai cô phãn; 

c) Bu, min nhim, bäi nhim thãnh viên Hi d6ng quãn trj; 

d) Quy& djnh du tir hoc ban s6 tài san có giá trjtr [3 5%] t6ng giá tn tài 
san trâ len duçrc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât cüa Tong cOng ty; 

d) Quyt djnh süa d6i, b6 sung Diu l T6ng cong ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chInh hang nAm; 

g) Quy& djnh rnua lai  trên 10% t6ng s6 c6 phAn d ban cüa mi loi; 

h) Xem xét, xu l vi phm cüa thãnh viên Hi d6ng quãn trj gay thit hai 
cho Tong cong ty va cO cong Tong cOng ty; 

i) Quy& djnh t6 chirc li, giãi th T6ng cong ty; 

k) Quyt djnh ngân sách hoc t6ng mirc thu lao, thrnmg và lçvi Ich khác cho 
HOi dông quán tn; 

1) Phê duyt Quy ch quãn frj nOi  b; Quy ch hott dng Hi d8ng quãn tn; 

m) Phê duyt danh sách cong ty kirn toán dtrqc chp thun; quyêt djnh cOng 
ty kiem toán dirçic chap thun thijc hin kiêm tra hot dng cUa Tong cOng ty, bãi 
min kiêm toán vien dixçvc chap thi4n khi xét thây can thiêt; 

n) Quyn và nghia vt khác theo quy djnh pháp lut. 

2. Dai hOi d6ng c6 dông thão 1un và thông qua các van d sau: 
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a) K hoich kinh doanh hang närn cüa Tong cong ty; 

b) Báo cáo tài chmnh hang närn dâ dtrçic kim toán; 

c) Báo cáo cUa Hii dng quán tn v quãn trj và kt qua hot dng cüa Hi 
dông quãn trj và tfrng thành vién Hi dong quán trj; 

e) MCrc c tfrc d6i vài rni c phn cüa trng loi; 

g) S lixçing thành viên Hi dng quán tn; 

h) BAu, min nhim, bãi nhim thành viên Hi dng quãn trj; 

i) Quyt dinh ngân sách hoc tng mirc thu lao, thuàng và lçii Ich khác d& 
vth Hi dông quãn trj; 

k) Phê duyt danh sách cOng ty kim toán duçic chAp thutn; quyet dnh cOng 
ty kiêm toán &rçxc chap thun th?c hin kiêm tra các hoit dng cüa Tong cOng ty 
khi xét thây can thiêt; 

1) B sung và sira Mi Diu I Tng cong ty; 

m) Loui c phn và s lirçmg c phn mài dixçic phát hành di vâi mi loi c6 
phân và vic chuyên nhucmg cô phán cüa thành viên sang 1p trong vông 03 näm 
dãu tiên kê tl'r ngày thành lip; 

n) Chia, tách, hçip nhAt, sap nhp hoc chuyn d& Tong cong ty; 

o) T chirc Ii và giái th (thanh l) Tong cOng ty và chi djnh ngu?i thanh 1; 

p) Quyt djnh du tu hoc ban s6 tài san có giá trj tir [3 5%] tong giá trj tài 
san tth len dirge ghi trong Báo cáo tài chinh gân nhât cüa Tong cOng ty; 

q) Quyt djnh rnua !ui trên 10% tng s c phn dâ ban cüa rni 1oi; 

r) Tng cOngty k kEt hçrp dng, giao djeh vâi nhüng dOi tlicmg dirge quy 
djnh ti khoãn 1 Diêu 167 Lut Doanh nghip vth giá trj bang hoc lan hcm 35% 
tOng giá trj tài san cüa Tong cong ty dirge ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât; 

s) ChAp thun các giao djch quy djnh t?i  khoãn 4 Diu 293 Nghj djnh s 
155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 nãm 2020 cüa Chinh phil quy djnh chi tiêt thi 
hành mt sO diêu cüa Lut Chimg khoán; 

t) Phé duyt Quy ch ni b v quãn tn Tong cOng ty, Quy ch ho?t dng 
Hti dông quãn tn; 

u) Cãc vAn d khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu l nay. 

3. TAt cã các nghj quyt và các vAn d d dirge di.ra vào chuong trmnh h9p 
phái dirGe thxa ra thào luân và biêu quyêt tai Dai h)i dOng cO dông. 

Dieu 16. Uy quyn tham dir hçp Di hi dng Co dông 

1. C dOng, ngirai d?i  din theo Uy quyn cüa ci dOng là t chile có th trirc 
tiep tharn dr hçp hoc üy quyën cho rnt hoc rnt sO Ca nhân, tO chilc khác d hp 
hoc du h9p thông qua rnt trong các hInh thüc quy djnh tai  khoán 3 fiiéu 144 Lut 
Doanh nghip. 
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2. Vic ày quyn cho cá nhân, t chüc di din dir hçp Thti hi dng c6 dông 
theo quy djnh tui khoãn 1 Diu nay phãi 1p thành van bàn. Van bàn ày quyên dtrçrc 
1p theo quy djnh càa pháp 1utvê dan sr và phãi neu rö ten cô dong ày quyên, ten 
cá nhân, to chüc duçic ày quyên, so hrqng cô phân duçic ày quyên, ni dung ày 
quyén, phm vi ày quyên, thtñ hn ày quyên, chü k cUa ben ày quyên và ben dixçic 
ày quyên. 

Ngtthi duçic ày quyn dir h9p Dai hOi dng c dông phái np van bàn ày 
quyn khi dang k d? h9p. Tru?ing hçip ày quyên 1i thI ngu?ñ tham d h9p phãi 
xuAt trIrih them vAn bàn ày quyn ban du cUa cô dông, ngu1i di din theo ày 
quyên cUa Co dông là to chirc (nêu triidc do chua dang k vâi Tong cong ty). 

3. Phiu biu quyt cüa ngu?i duçvc ày quyn dir h9p trong ph.m vi duçic üy 
quyên vn CO hiu lirc khi xày ra mt trong các trithng hçrp sau day: 

a. Ngixii ày quyn dA chit, bj htn ch nAng 1irc hãnh vi dan sr hoc bj mt 
nAng lire hành vi dan s1r; 

b. Ngui ày quyn dâ hay bO vic chi djnh ày quyn; 

c. Ngu?Ti ày quyn dA hay bO thAm quyn càa ngIr1i thc hin vic ày quyn. 

Diu khoãn nay không ap diing trong trithng hçrp Tng COng ty nhn duqc 
thông báo ye mt trong các sij kin trên truâc gi khai mc cuOc h9p Bi hOi  dông 
cô dOng hoc trtiâc khi cuc hQp dirçrc triu tp lui. 

Diêu 17. Thay dôi các quyn 
1 Viêc thay dôi hoAc huy bo cac quyên dAc biêt gAn hen vrn môt loai cO 

phAn uu dAi CO hiu hrc khi düqc Co dông di din tr 65% tong so phiêu biêu quyêt 
tth len càa tat cã cô dông dir  hp thông qua. Nghj quyêt Di hOi  dOng cô dOng ye 
nOi dung lam thay dOi bat icr1 quyên và nghia vi càa cO dông sO hftu cô phân uu dài 
chi dirçcc thông qua nêu dirçrc so cô dông uu dAi cüng loui d? h9p s hftu tr 75% 
tong so cô phân ixu dAi loai do tth len tan thành hoc duçc cáe cO dông uu dai cüng 
1oi sâ hftu tr 75% tOng so cô phân "U dai l°ai  do tth len tan thành trdng trurng hqp 
thông qua nghj quyêt duth hInh tht'rc lay kiên bAng vAn bàn. 

2. Vic th chi.'rc cuc hQp cüa eác e dOng nm gift mt 1oi c phn uu dAi 
dê thông qua vic thay dôi quyên nêu trên ehi cO giá frj khi cO tôi thiêu 02 co dong 
(hoc di dien theo ày quyên càa hQ) và nAm gift tôi thiêu 1/3 giá trj mnh giá cüa 
các CO phân loi dO 4A phát hành. Trung hçrp không CO dü so di biêu nhu nêu trên 
thI cuc h9p ducic tO chrc lai  trong thri hn 30 ngày tiëp theo và nhttng nguri nm 
gift cO phân thuc loi do (không ph%i thuOc vào so hrcing ngithi và so eô phAn) có 
mAt true tlêp hoAc thông qua dai diën theo uy quyen deu duoc coi la du sO lrnmg dai 
biêu yêu câu. Ti các cuc h9p eüa CO dông nAm gift cô phãn mi dAi neu trên, nhftng 
nguoi nAm gift cô phân thuôc loai do Co mAt true tlêp hoAc qua ngurn dai diên Co 
the yeu câu bO phieu kin. Mi CO phân cüng ioi cO quyên biêu quyêt ngang bang 
nhau tai  cáe cuc h9p nêu trên. 

3. Thu tiic tin hAnh các cuc h9p riêng biet nhu 4y duçre the hin tuong tr 
vOi các quy djnh tai  Dieu 19, 20 và 21 Diêu l nay. 
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4. Trr khi các diu khoãn phát hành c phãn quy djnh khác, các quy&n dc 
bit gãn lien vâi các 1oi cô phân có quyên ixu dãi dôi vói mOt so hoc tat cã các van 
d lien quan dn vic phân phi 1çi nhun hoc tài san cüa Tong cong ty không bj 
thay dôi khi Tong cong ty phát hãnh them các cô phân cüng 1oi. 

Diu 18. Triu tp Di hi dng c dông, chtro'ng trinh hçp và thông báo 
hçpDihidôngcôdông 

1. Hi dhng quãn trj triu tp hp Di hti dng c dông thiRing niên và bt 
thi.rmg. Hi dông quãn trj triu tp hp Dai  hi dong cô dong bat thithng theo các 
trtthng hqp quy djnh t?i  khoãn 3 Diêu 14 Diêu 1 nay. 

2. Ngui triu tp hp Dii hi dng c dOng phãi thirc hin các cong 
vic sau day: 

a) Chun bj danh sách cë dông dü diu kin tharn gia và biu quyt ti cuc 
hçp Dai  hi dong cô dông. Danh sách cô dông có quyên dir hp Dti hi dông cô 
dông duqe 1p không qua [10 ngày] truOc ngày glri thông báo mi hop Di hi dông 
cô dông. Tong cong ty phái cong bô thông tin ye vic 1p danh sách cô dOng 
Co quyên tham dir  hp Di hi dông cô dông tôi thiêu 20 ngày tnrOc ngày 
dang k cuôi cing; 

b. Chun bj chtrcmg trmnh, mM dung dii hOi; 

c. Chun bj tài lieu cho dai hi; 

d. Du thão nghj quyt D?i  hi dng c dong theo ni dung dir kin cüa 
cuc hop; 

e. Xác djnh thi gian và dja dim t chirc di hi; 

f. Thông báo vâ gii thông báo hop Di hi dng c dOng cho tAt cã cac c 
dOng có quyên dir hop; 

g. Các cong vic khác phiic v d?i  hi. 

3. Thông báo rnyi hop Di hi dng c dOng duçic gui cho tat ca cãc dông 
bang phirong thirc dê báo dam den duqc dja chi lien 1c cUa cO dông, dông th?i 
Cong ho trên trang thông tin din tlr cOa Tong cOng ty và Uy ban Chirng khoán Nhà 
nirâc, S& giao djch ching khoán noi cO phiêu cüa Tong cong ty niêrn yet hoc dãng 
k giao djch. Ngui triu tp hop Dai  hi dông cô dong phâi gui thông báo mi hop 
den tat Ca các cO dông trong Danh sách cO dông có quyên d? hp chm nhAt 
[21 ngày] truâc ngày khai rnc cuOc hp (tinh t1r ngày ma thông báo ducc 
gin hoäc chuyên di môt cach hop le) Chuong trinh hop Dai hôi dOng cô 
dOng, các tãi 1iu lien quan den van e sê duqc biêu quyet tai  dai hôi 
duçic gui cho các cO dông hoc/vâ dang trên trang thông tin din tu cüa Tong 
cOng ty. Trong tnthng hvp  tài lieu khOng duçvc gui kern thông báo hp Dai 
hi dông CO dOng, thông báo rni hop .phãi néu rO ththng dan den toàn b tài 
lieu hp d các cô dong có the tiep can,  bao gôrn: 

a) Chixong trhih hop, các tãi lieu su dung trong cuc hop; 
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b) Danh sách và thông tin chi tit cüa các rng viên trong tnr?Yng hçp bu 
thãnh viên Hi dong quán tn; 

c) Phiu biu quyt; 

d) Dr thão nghj quyEt di vài tfrng vn d trong chucmg trInh hçp. 

4. C dong hoc nhóm c dông theo quy djnh ti khoãn 2 Diu 12 Diu lê 
nay Co quyn kin nghj vn dê dua vao chi.rang trInh h9p Di hi dông cô dông. 
Kin nghj phãi bang van ban và phãi duçic gui den Tong cong ty chrn nhât [03 
ngày] lam vic tnrâc ngày khai mc cuc hgp. Kiên nghj phãi ghi rO ten cô dong, so 
luvng tfrng lo?i cô phân cüa Co dong, van dê kiên nghj dixa vào chrnng trInh h9p. 

5. Ngtr&i triu tp h9p Di hi ding c dông CO quyn tin chi kin nghj quy 
djnh ti khoãn 4 Diêu nay nêu thuc mt trong các tnthng hçp sau: 

a) Kin nghj duçic gini dn không dung quy djnh t?i  khoân 4 Diu nay; 

b) Vào thi dirn kin nghj, c dông hoc nhOm c dong không nm giU din 
tin [5%] cô phân phô thông tth len theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 12 Diêu 1 nay; 

c) Vn d kin nghj không thuc phm vi thm quyn quyt djnh cina Di 
hi dông cô dong; 

d) Các tru?Yng hqp khác theo quy djnh cina pháp lut và Diêu 1 nay. 

6. NgiRii tniu tp h9p Di hi dng c dông phãi chAp nhn và dua kin 
nghj quy djnh t?i  khoân 4 Diêu nay vào dir kién chinng trInh và ni dung cuc h9p, 
trir trumng hçp quy djnh tai  khoãn 5 Diêu nay; kiên nghj dirge chInh thinc bô sung 
vào chucing trInh và ni dung cuc h9p nêu duçnc Di hi dông cô dông chap thun. 

Diu 19. Các diu kiin tin hành hop Di hôi dông Co dông 

1. Cuc hçp Di hii dng c dông dirge tin hành khi cO s c dông du hQp 
d?i din trên [50%] tOng sO phiêu biêu quyêt. 

2. Tnr&ng hgp cuc h9p thn thu nhAt không din diu kin tin hành theo quy 
djnh tai  khoãn 1 Diêu nay thI thông báo rn?i h9p lan thu hai dirge gcni trong thai h?n 
[30 ngay], ké tu ngay di.r dinh hop lan thu nhât Cuôc hop Dai hôi dông cô dOng Ian 
thin hai dime tiên hành khi CO SO cô dông dr h9p di din tin [33%] tong so phiêu 
biêu quyêt tn& len. 

3. Trumng hcip cuc h9p IAn thin hai khong din diu kin tin hành theo quy 
djnh tai  khoán 2 Diêu nay thI thông báo mOi h9p lan thin ba phãi di.rcic gini tnong thri 
han [20] ngay ké tu ngay dir dinh hop lan thu hai Cuôc hop Dai hôi dOng cô dong 
lan thin ba duçc tiên hãnh không phii thuc vâo tOng so phieu biêu quyêt cina các cô 
dông dir h9p. 

Diêu 20. The thfrc tiên hânh hQp và hiêu quyét tai  cuc hQp Di hi ding 
cô dông 

1. Truàc khi khai mac  cuc hQp, Tng cong ty phái tin hành thñ ti1c dang k 
Co dOng vâ phãi thijc hin vic dang k cho dn khi các cO dong cO quyên dr h9p có 
mt däng k hët theo trInh tir sau: 
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a) Khi tin hãnh d.ng k c6 dOng, Tng cong ty cAp cho tirng c dông hoc 
di din theo üy quyên có quyên biêu quyêt mOt  the biêu quyêt, trên do ghi so dàng 
ks', h9 và ten cüa c dông, h9 và ten di din theo üy quyên và so phiêu biêu quyêt 
cüa cO dOng do. Di hi dông CO dOng tháo 1un và biu quyêt theo timg van dê 
trong ni dung chirang trInh. Vic biêu quyêt ducic tien hành bang biêu quyêt tan 
thành, không tan thành Va không Co kiên. Tai Dai hOi, so the tan thành nghj quyêt 
&rçyc thu tnrâc, so the không tan thành nghj quyêt duçic thu sau, cuôi ci1ng dém tong 
so phiêu tan thành hoc không tan thành dê quyêt djnh. Kêt qua kiêm phiêu duçic 
Chü ta cong bô ngay truOc khi be mc cuOc hop. Dai hOi bâu nhfthg ngthi chju 
trách nhim kiêm phiêu ho.c giám sat kiêrn phiêu theo dé nghj cUa Chü tQa. So 
thành viên cüa ban kiêm phiêu do Di hi dOng cO dOng quyêt djnh can cir dê nghj 
cüa ChU ta cuc hop; 

b) C dông, nguôi di din theo üy quyn cOa c dông là th chirc hoc nguii 
duçic ür quyên den sau khi cuc hp cia khai mc cO quyên dang k) ngay và sau dO 
có quyên tham gia và biêu quyêt t?i  di  hOi  ngay sau khi dang k. Chü ta không CO 
trách nhim drng dti hOi  dé cho cô dông den muon däng k và hiu hrc cUa nhung 
nOi dung ciA duçrc biêu quyêt tnrâc dO không thay dOi. 

2. Vic bu chO t9a, thu k) và ban kim phiêu ducic quy djnh nhu sau: 

a) Chü tjch HOi  dng quãn trj lam chü ta hoc üy quyn cho thAnh viên Hi 
dông quãn trj khác lam chü ta cuOc hp Di hi dông cô dông do Hi dông quãn lij 
triu t3p. Tru?mg hqp ChO tjch yang mt hoc tm th?i mat khâ näng lAm vic thI 
các thAnh vien HOi  dong quAn trj cOn 1ti bâu mOt  nguYi trong so hç lAm chü ta 
cuOc hp theo nguyen tAc cia so. 

b) Trr trLrmg hop quy djnh tti dim a khoAn nay, ngithi k ten triu tp hop 
Dai hOi dong cô dông diéu hành dê Di hOi  dOng cô dông bâu chü tQa cuOc hp Va 
ngui có so phiêu bâu cao nhât lam chü ta cuOc hop; 

c) Chü t9a cü mOt  hoc mt s6 ngu&i lAm thu k cuc hop; 

d) Dai hOi dng C6 dông b&u mOt  hotc  mOt  s6 ngu1i vào ban kim phiu 
theo dé nghj cüa chü tQa cuc hçp. 

3. Chucmg trInh và ni dung cuOc hop  phAi ducic Dai hOi d6ng c6 dOng thông 
qua trong phiên khai mac. Chutmg trInh phài xác djnh rO và chi tiêt thii gian dôi 
vài tmg van dé trong ni dung chucmg trmnh hop. 

4. Chü t9a di hOi  cO quyn thirc hin các bin pháp cn thit và hop l d 
diêu hành cuOc hp Di hOi  dong cô dong mt cách cO trt tr, dung theo chucing 
trinh ciA dirçic thông qua và phAn anh duqc mong muOn cüa cia so ngu?ii dir hop. 

a) B6 trI ch6 ng6i tai  dja dim hop  Di  hOi  d6ng c6 dông; 

b) BAo dAm an toAn cho moi  ngui CO mt tai  các cija dim hop; 

c) To diu kin cho C6 dOng tham dr (hoc tip tiic tham dir) dii hOi. 
Ngtx?ii triu tp hp Di h)i dOng cô 1ông CO toAn quyën thay dôi nhüng bin phap 
neu trên và áp diing tat ca cac bin pháp can thiêt. Các bin pháp áp diing cO th là 
cap giây vAo cüa hoc sü dung nh1tng hinh thirc lra chn khác. 
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5. Ngi.thi triu tp hp hotc chü ta cuc hp Di hi dng c dông có 
quyên sau day: 

a) Yêu cu tht cá ngr?i dir hp chu sir kim tra hoc các bin pháp an ninh 
hçip pháp, hcrp 1 khãc; 

b) Yêu cu c quan có thm quyn duy trI trot  tir cuc h9p; tri1c xuât nhung 
ngiri không tuân thu quyên diêu hành cüa chü ta, cô gay rôi trt ttj, ngän can 
tién triên bInh thumg cüa cuc hop hoc không tuân thñ các yêu câu ye kiêm tra an 
ninh ra khôi cüc hop D?i  hi dong cô dông. 

6. Chü tacó quyn hoãn cuc hop Di hi dng c dong dä cO dü s ngLri 
dang k dir hp tôi da không qua 03 ngày lam vic ké tir ngày cuc hop dv djnh 
khai mtc và chi di.rçc hoän cuc hop  hoc thay dôi dja diem hop trong trithng hçp 
sau day: 

a) Da dim hp khong có dü ch ngi thuân tin cho tht cã nguii dr hop; 

b) Phumg tin thông tin tai  dja dirn hop không bão darn cho c dông dir 
hp tharn gia, tháo 1un và biêu quyêt; 

c) CO ngLri du hop can trâ, gay ri trt tr, có nguy ca lam cho cuc hop 
không thrc tiên hành mt each cong bang và hqp pháp. 

7. Trung hp chü t9a hoãn hoc tam  dirng hop Di hi dng c dông trái 
vâi quy djnh t?i  khoãn 6 ?ieu nay, Di hi dông cô dông bâu mt ngui khác trong 
so nhüng ngui du hp dê thay the chU t9a diêu hãnh cuc hp cho den lUc kêt thuc; 
tat cã ngh quyêt ducic thông qua tai cuOc hp do dêu có hiu lc thi hành. 

8. Trtthng hop Tong cong ty áp dting cong ngh hin dai  d t chuc 0ai  hi 
dông cô dông thông qua hop tnjc tuyên, Tong cong ty có trách nhim dam báo 
dê cô dông tham dr, biêu quyêt bang hInh thüc bO phiêu din t1r hoc hInh thuc din 
tCr khác theo quy djnh tai  Diëu 144 Lut Doanh nghip và khoãn 3 Diêu 273 Nghj 
djnh so 155/ND-CP ngày 31 tháng 12 nãm 2020 ci:ia ChInh phü quy djnh chi tiêt thi 
hành mt so diéu cUa Lut Chung khoán. 

Diu 21. Diu kiin d Nghj quyt cüa Dai h$i dông Co dông thrqc thông qua 

1. Nghj quytv nci dung sau day duçic thông qua nu duçc s c6 dông dai 
din tir [65%] tong so phiêu biêu quyêt tr len cua tat ca cô dong dv hop tan thành, 
tth tnr&ng hqp quy djnh t?i  các khoãn 3, 4 vâ 6 Diêu 148 Lu.t Doanh nghip: 

a) Loi c phAn vã tng s c phn cUa trng loai; 

b) Thay dôi ngành, ngh vã 11th vrc kinh doanh; 

c) Thay di cci cu t chuc quãn 1 Tng cong ty; 

d) Dij an du tu hoc ban tai san có giá trj t 35% ting giá trj tâi san tth len 
di.rçvc ghi trong bão cáo tài chInh gân nhât cüa Tong cong ty, tth trtthng hQp Diu 1 
Tong cong ty quy dnh t' 1 hoc giá trj khác; 

d) To chi1c lai, giai th Tong cOng ty; 
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2. Các nghj quy& &rçic thông qua khi duçic s c dông sâ hUu trén [5 0%] 
tong so phiêu biêu quyêt cüa tat ca cO dông dir h9 tan thành, trir tru?ing hçip quy 
djnh ti các khoãn 1 Diêu nay và khoãn 3, 4 và 6 Diêu 148 Lut Doanh nghiep. 

3. Bu thành viên HOi dng quãn trj phãi thrc hin theo quy djnh tai  khoàn 3 
Diêu 148 Lut doanh nghiêp. 

4. Các Nghj quyt Dai  hi dng c dông &rçYc thông qua bang 100% tong s6 
cô phãn Co quyên biêu quyêt là hçip pháp và cO hiu lirc ngay cã khi trInh ti,r, thu tic 
triu tp h9p và thông qua nghj quyêt do vi phm quy djnh cüa Lut Doanh nghip 
và Diêu l Tong cong ty. 

Diu 22. Thâm quyn và th thirc 1y kin c dông bng van bàn d 
thông qua Nghj quyêt cüa 03i hi dông cô dông 

1. Hi dng quãn trj có quyn ly kin c dông bng van bàn d thông qua 
nghj quyêt cüa Di hOi  dông Co dông khi xét thây can thiêt vi lçii Ich cUa Tong cOng 
ty, tri'r truOng hqp quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 147 Lut Doanh nghip. 

2. HOi dng quàn trj phài chuAn bj phiu 1y kin, di,r thão nghj quyt Dai 
hOi dông cô dông, cac tài 1iu giâi trInh dr thão nghj quyêt và gl'ri den tat cã CO dông 
CO quyên biêu quyêt chm nhât [10 ngày} truàc thi hn phâi gui 1a  phiêu lay 
kiên. Yêu câu và cách thCrc g1ri phiêu lay kiên và tài lieu kern theo duçic thc hin 
theo quy djnh tai  khoãn 3 Diêu 18 Diêu i nay. 

3. Phiu ly kin phâi Co các nOi  dung chü yM sau day: 

a. Ten, dja chi trii su chInh, ma s6 doanh nghip; 
b. Mc dIch lay kiên; 

c. HQ, ten, dja chi lien lac, quc tjch, sO giây t? pháp 1 cüa cá nhãn d& vài 
cô dông là cá nhân; ten, mA sO doanh nghip hoc so giây t& pháp l cüa tO chüc, 
dja chi tri su chinh dôi vâi cô dông là tO chüc hoc hp, ten, dja chi lien 1c, quôC 
tjch, so giây t1 pháp l cüa cá than dôi vài dai  din cüa cô dong là to chi'rc; so 
hiqng cô phân cUa trng loai và so phiêu.biêu quyêt ct'ia cô dông; 

d. Vn d c.n lAy ki&i d thông qua quy& djnh; 
e. Phucmg an biêu quyêt bao gOm tan thãnh, khOng tan thành và không CO 

kiên dOi vài tmg van dé lay kiên dê thông qua 9uyêt djnh; 
f. Th&i han  phãi gui ye TOng cOng ty phiêu lay kiên dA duçic trã li; 
g. HQ, ten, chü k cUa Chü tjch Hi dông quãn trj. 

4. C dông co th gui phiu lAy kin dA trâ li dn TOng cong ty bng 
hInh thuc gui thu, fax hoc thu din tCr theo quy djnh sau day: 

a. Truàiìg hçp gui thu, phMu lAy kin dA duqc trà l&i phài có chU k' cüa c 
dông là Ca nhân, cüa nguii dai  din theo üy quyên hoc nguôi dai  din theo pháp 
lust cüa cô dong là to chuc. Phiêu lay kiên gài ye lông cOng ty phãi duqc dirng 
trong phong bi dan kin và khOng ai duqc quyên mô trucc khi kiem phiêii; 

b. Trueing hçip gui fax hoc thu din tir, phiu lAy kin gui v Tng cong ty 
phãi duçrc gilt bi mt dn thii diem kiem phiêu; 
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c. Các phiu thy kin giri v 1Mg cOng ty sau thi hn ctâ xác djnh t?i nOi 
dung phiêu lay kien hoc d bj ma trong trumg hp gui thu và bj tiêt l trong 
trithng hçrp gui fax, thu din tü là không hcip 1. Phiêu lay kiên không duqc gui ye 
duçc coi là phiêu không tham gia biêu quyêt. 

5. Hi dMg quãn trj kim phi&i và 1p biên bàn kim phiu duâi sr chthig 
kiên cüa cô dông không näm giü chIrc vii quãn 1 Tong cong ty. Biên bàn kiêm 
phiêu phãi có các nOi  dung chü yêu sau day: 

a. Ten, dja chi trj s& chinh, mA s doanh nghip; 
b. Miic dich và các vn d c&n thy kin d thông qua nghj quyt; 
c. S c dOng vri tMg s6 phi&t biu quy& dA tham gia biu quy&, trong do 

phãn bit s6 phiu biu quy& hçip 1 và và phuccng thirc gui phi&i bi&i quy&, kern 
theo phi liic danh sách c dong tham gia biu quyt; 

d. TMg s phi&i tan thành, không tan thành và không cO kiM d6i vài tirng 
vn d; 

d. V.n d dA duçic thông qua và t 1 biM quyt thông qua txong üng; 

e. H9, ten, chü k3 cüa Chü tjch Hi dMg quãn trj, ngtrYi kim phiM và 
nguo'i giám sat kiêm phiêu. 

Các thành viên HOi  ctng quãn fri. ngiri1i kim phMu và ngithi giám sat kim 
phiêu phãi lien dâi chju trách nhim ye tInh trung thrc, chInh xác cUa biên bàn kiêm 
phiêu; lien dài chju trách nhim ye các thit hi phát sinh ti các quyêt djnh dirge 
thông qua do kiêm phiêu không trung thirc, không chinh xác; 

6. Biên bàn kim phi&i và nghj quyt phài thrçic gui dn các c dOng trong 
thi hn 15 ngày, kê ti'r ngây kêt thñc kiêm phiêu. Vic gui biên bàn kiêm phiêu và 
nghj quyêt CO the thay the bang vic dAng tãi tren trang thông tin din tü cüa Tong 
cong ty trong thai hin 24 gia, kê tr thai diem kêt thüc kiêm phiêu. 

- 7. Phi&i thy ' kiM dA duçic trA lai, biên bàn kirn phi&i, nghj quyt dA dixçic 
thông qua và tAi lieu CO lien quan gui kern theo phiéu lay kien dêu phãi &rçlc hru 
gli tii tri sâ chInh cüa TMg cong ty. 

8. Nghj 9uyt duçic thông qua theo hInh thüc My kiM c dông bang van 
bàn nêu dirge so cô dong sà hUu trên [50%] tong so phiêu biêu quyêt cüa tat cA cô 
clông CO quyên biêu quyêt tan thành va CO giá frj nhu nghj quyêt dirge thông qua tti 
cuOc hp Di hOi  dong cô dông. 

Diu 23. Nghj quyt, Biên ban hçp Di hi ding c ilông 

1. Cuc hop Di hOi  dMg c dong phâi duçic ghi biên bàn và CO th ghi am 
hoc ghi và liru giit duài hInh thüc din tCr khác. Bien bàn phãi 1p bang tiêng Vit, 
cO the 1p  them bang ti&ig niiàc ngoai yA có các nOi  dung chü yêu sau day: 

a. Ten, dja chi trii sâ chInh, m s doanli nghip; 

b. Thai gian yA dja dim hp Dai hOi ding c6 dOng; 

21 



TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

c. Chrnrng trInh hQp và nOi  dung  cuOc  h9p; 

d. HQ, ten chü t9a và thu k; 

e. Tom tt din bin cuc h9p và các kin phát biu t?i  cuc h9p Dti hOi 
dông cô dông v trng van dê trong chucmg trInh hcp; 

f. S c dong và thng s phiu biu quyt cüa các c dông du h9p, phii 1iic 
danh sách clang k) c dông, di din c cong dir h9p vOi so cô phân và so phiêu bâu 
tixcmg irng; 

g. Tng s phiu biu quyt d6i vâi trng vn dé biêu quyt, trong dO ghi rO 
phuong thtrc biêu quyêt, tong so phiêu hqp 1, không hçp 1, tan thành, không tan 
thành và không CO kiên; t' 1 tucmg lrng trên tong so phiêu biêu quyêt cUa cô 
dông dir h9p; 

h. Các vn d dà duçic thông qua và t 1 phiu biu quyt thông qua ting Ung; 

i. Hç, ten và chü k cUa chü tQa va thu k. Tru?mg hcip chü tQa, thu k ti.'r 
chOi k biên bàn h9p thI biên ban nay có hiu 1?c  nêu duqc tat ca thành viên khác 
cüa Hi dông quàn trj tham d? h9p k và có dày dü ni dung theo quy djnh t?i 
khoàn nay, Biên bàn hçp ghi rO vic chii t9a, thu k tir chOi k biên bàn h9p. 

2. Biên bàn h9p Dai  hi dng c cong phãi dixçc 1p  xong và thông qua truâc 
khi kêt thüc cuc h9p. Chü tça và thu k cuc hQp hoc nguOi khác k ten trong 
biên bàn h9p phài lien dài chju trách nhim ye tinh trung th?c, chInh xác cüa ni 
dung biên bàn. 

3. Biên bàn duçc 1p b&ng ting Vit và ting nuâc ngoài du CO hiu 1irc 
phãp 1 nhu nhau. Trung hçTp cO sr khác nhau ye ni dung giüa biên bàn bang 
tiêng Vit và bang tiêng nuâc ngoài thI ni dung trong biên bàn bang tiêng Vit 
duçic àp dung. 

4. Nghj quyt, Biên bàn h9p Dii hi dng c dOng, phii liic danh sách c dông 
clang k dir h9p kern chir k cüa cô dông, van bàn Uy quyên tharn dir hQp, tat cà các tài 

lieu dInh kern Biên bàn (nêu co) và tài lieu có lien quan kern theo thông báo mOi hp 
phãi dixçc cOng bô thông tin theo quy dnh pháp 1ut ye cOng bô thông tin trên thj 
trumg chiimg khoán và phài duçic lisu gii tai  trii sâ chInh cüa Tong cOng ty. 

Diu 24. Yêu cu hüy bO Nghj quyt cüa Dii hi dông Co dông 

Trong th?yi hn 90 ngày k tir ngay nhn dirçc nghj quyêt hoc biên bàn hQp 
Di hi dông cô dong hotc bien bàn kt qua kim phiêu lay kiën Dai  hi dng c 
dông, cO dông hoc nhOm cô dOng quy djnh ti khoãn 2 Dieu 115 Lust  Doanh 
nghip cO quyên yêu câu Tha an hoc TrQng tài xem xét, hüy bO nghj quyet hoc 
rnt phãn nOi  dung nghj quyêt Di hi dOng cO dOng trong các trung hçrp sau dày: 

1. Trinh tsr, thñ tiic triu tap hQp và ra quyt djnh cüa Dii hi dng c dông 
vi phm nghiêrn tr9ng quy dlnh  cüa Lust Doanh nghip và Diêu l TOng cong ty, 
trr tri.thng hcp quy djnh tai khoãn,4 Diêu 21 Diêu 1 nay. 

2. Ni dung nghj quyt vi phrn pháp 1ut hoc Diëu 1 nay. 
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VII. HO! BONG QUAN TRj 

Biu 25. Ung cfr, d cu thành viên Hi dng quãn trl 

1. Trir&ng hçp dã xác djnh duçc 1rng cü viên Hi dong quân trl, Tng cong 
ty phái cong bô thông tin lien quan den các üng cir viên tôi thiêu 10 ngày trtrâc 
ngày khai mac lcp  Dai hi dông cô dông trén trang thông tin din tr cüa Tong cong 
ty dê cô dông Co the tim hiêu ye các irng c1r viên nay truâc khi bO phiêu, rng ci:r 
viên Hi dông quãn trj phãi có cam kêt bang van ban ye tInh trung thc, chInh xác 
ciia các thông tin Ca nhãn dirçc cong bô và phái cam két thirc hin nhirn vi mt 
each trung thrc, can tr9ng và vi lçii ich cao nhât cUa Tong cong ty nêu duçic bâu lam 
thành viên Hi dông quán trj. Thông tin lien quan den lrng ccr viên Hi dông quán 
trj duqc cong bô bao gôm: 

a) Hç ten, ngây, tháng, näm sinh; 

b) TrInh d chuyên môn; 

c) Qua trInh cong tác; 

d) Các chirc danh quán l khác (bao gm cã chüc danh Hi dng quán tj 
cüa cong ty khác); 

d) Lçii ich cO lien quan tOi Tng cong ty và các ben có lien quan cüa Tng 
cOng ty; 

e) Các thông tin khác (nu cO); 

g) Tng cong ty phãi có trách nhim cong b thông tin ye các cOng ty ma 
rng Cu viên dang näm gi chic vi thành viên Hi dông quãn trj, các chirc danh 
quán 1 khác và các igi ich có lien quan tâi cong ty cüa üng cir viên Hi dông quán 
trj (nêu co). 

2. Ngoi trr các cam kt cOa riêng c dong chin hrçrc trong các tài lieu giao 
dich, cô dông hoc nhóm cô dông co quyén biéu quyêt có quyén gp sO quyên biêu 
quyêt cüa tfrng nguài li vâi nhau dê dé cir các 1rng viën Hi dông quãn tn. Co dOng 
hoc nhOrn cô dong näm gi tr 5 % den duâi 10% tong so cô phân cO quyén biêu 
quyêt dugc dé cü mOt  (01) ung viên; tr 10% den duui 30% dugc dê cr tôi da hai 
(02) üng viên; tr 30% den duOi 40% thrçrc d cir tôi da ha (03) lIng viên; tr 40% 
den dixâi 50% dugc dê cü tôi da hon (04) irng vién; t1r 50% den thrâi 60 % di.rgc dé 
cir tOi da näm (05) rng viên, tr 60% den duOi 70% duqc dé cr tOi da sáu (06) Crng 
viên, tr 70% den di.râi 80% dugc dé cir tôi da bay (07) irng viên; và t1r 80% den 
duâi 90% duçic dê ctTr tôi da tarn (08) i:rng viên. 

3. Tnthng hçp s6 luçrng ung cü vien Hi dng quán trj thông qua 
ciryà tirng cr van không dü sO luçing can thiêt theo quy djnh tai  khoan 5 
Dieu 115 Lust  Doanh nghip, FIi dông quan trj throng nhim giYi thiu 
them ung cfr vien hoc to chic dê cü theo quy djnh tai  Dieu 1 Tong cOng 
ty, Quy ché ni b ye quãn trj Tong cong ty và Quy che hoat dng cüa 
HOi dông quãn trj. Vic Hi dông quãn trj throng nhiern giui thitu them 
üng cu viênphâi duçrc cOng bO nO rang tnthc khi Dai hi dOng cô dông 
biëu quyêt bâu thành vien Hi dOng quân trj theo quy djnh cña pháp 1ut. 
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4. Thành viên Hi dng quãn trj phái dáp üng các tiêu chun và diu kin 
theo quy djnh ti khoãn 1, khoãn 2 Diu 155 Lut doanh nghip, Pháp lut bào hiêrn 
và Diu l Tng cong ty. 

Diu 26. Thành phãn và nhim k)' cüa thành viên Hi dông quãn trl 

1. S ltrçmg thành viên Hi dng quãn trj là [07] ngiIi. 

2. Nhim k' cüa thành viên HOi  dng quãn trj không qua 05 närn và cO th 
ducic bâu 1aj  vOi so nhim k' không han chê. Môt cá nhân chi duc bâu lam thành 
viên dc 1p Hi dông quàn tn cüa TOng cong ty không qua 02 nhim kS'  lien tiic. 
Tru&ng hqp tat ca thành viên Hi dong quân trl cüng két thüc nhim k' thI các 
thành viên do tiêp Wc là thành viên Hi dông quãn trj cho den khi có thành viên rnâi 
duçc bâu thay the và tiêp quãn cOng vic. 

3. Ca cu thành viên Hi dng quãn trj nhis sau: 

Ca cu Hi dng quãn trj cüa Tong cong ty phâi darn báo ti thiu 1/3 thng 
so thành viên Hi dông quãn trl là thành viên không diêu hành. Tong cong ty han 
ché tôi da thành viên Hi dông quàn trj kiêm thim chi.irc danh diêu hành cüa Tng 
cong ty dê dam bão tinh dc 1p cüa Hi dong quàn trj. 

S thành viên dc 1p Hi dng quãn frj darn báo quy djnh cOa pháp lut hin hành 
và diêu kin thirc té cüa Tong cong ty. 

4. Thành viên Hi dng quãn trj không cOn tu each thành viên Hi dng 
quãn trj trong tru0ng hcrp sau: 

a. Dti hi ding c dông min nhirn, bãi thirn, thay the theo quy djnh tai 
Diêu 160 Lut Doanh nghip. 

b. Thành vien do dai  din cho pháp nhân, khi pháp nhân không cOn tu each 
pháp nhân hoac thôi cü lam dai  din cho pháp nhân dO; 

c. Các trung hcTp khác theo quy djnh cüa Pháp lutt và Diu l nay 

5. Vic b nhirn thành viên Hi dng quân trj phãi dirçc cOng b thông tin 
theo quy djnh pháp lut ye cOng ho thông tin trên thj truOng chirng khoán. 

6. Thành viên Hi ding quàn trj không nht thit phãi là c dông cüa Tang 
cong ty. 

Diêu 27. Quyn hin và nghia viii ella Hi dông quãn trl 

1. Hi dOng quãn trj là ca quan quãn l Tong cong ty, cO toàn quyên nhân 
danh Tong cOng ty dê quyêt djnh, thjc hin quyên và nghia vii cUa Tong cOng ty, 
trr cac quyên va nghia v1i thuc thârn quyên ella Di hi dong cô dOng. 

2. Quyn và nghTa v1i ella Hi dng quãn trj do lut pháp, Diêu l Tng 
cOng ty và Dai  hi dông cô dông quy djnh. Ci the, Hi dông quãn trj cO nhllng 

uyên han  và nghTa vii sau: 

a) Quyt djnh chin hic, k hoach phát trin trung han  và k hoach kinh 
doanh hang närn ella Tong cong ty; 
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b) Kin nghj 1oi c phAn vã thng s ci phn duçic quyn chào ban cüa trng 
loai; 

c) Quyt djnh ban c ph.n chua ban trong pham vi s c ph.n dtxçcc quyn 
chào ban cüa t&ng 1oi; quyêt djnh huy dng them von theo hinh thirc khác; 

d) Quy& djnh giá ban c phn va trái phiu cüa Tng cong ty; 

d) Quyt djnh mua li c phAn theo quy djnh t?i  khoân 1 và khoán 2 Diu 
133 Lut Doanh ngbip; 

e) Quyt djnh phtrang an du tir và du an dAu ti.r trong thãrn quyn va giâi 
hn theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

g) Quy& djnh giái pháp phát trin thj trumg, tip thj và cOng ngh; 

h) Thông qua hçip dng mua, ban, vay, cho vay và hqp dng, giao djch khác 
cO giá trj tr [3 5%] tong giá trj tâi san tth len dtrqc ghi trong báo cáo tài chInh gân 
nhât cüa Tong cong ty, va hçip dông, giao djch thuc thâm quyên quyêt djnh cüa 
Di hi dong cô dong theo quy djnh t?i  diem d khoán 2 Diêu 138, khoãn 1 và khoãn 
3 Diêu 167 Lut Doanh nghip; 

i) Bu, min nhim, bãi nhim Chü tjch Hi dông quãn tn; b nhim, min 
nhim, k kêt hçrp dOng, châm dfrt hçq, dông dôi vth Tong giám doe và ngithi quãn 
I quan trQng khác do Diêu l Tong Cong ty quy djnh; quyêt djnh tiên krang, thu 
lao, thuing và lçii ich khác cüa nhüng nguôri quãn 1 dO; cüngui di din theo üy 
quyên tham gia Hi dOng thành viên hoc Dai  hi dông cô dOng ô cong ty khác, 
quyêt djnh mirc thu lao vâ quyên lqi khác cüa nhftng ngirYi do; 

k) Giám sat, chi dao  Tang giám dc và nguôi quãn l khác trong diu hành 
cong vic kinh doanh hang ngày cüa Tong cong ty; 

1) Quyt djnh ccr cu t6 chüc, quy ch quãn l ni bO cUa Tng cong ty, 
quyêt djnh thãnh 1p cOng ty con, chi nhánh, van phOng dai din và vic gop von, 
mua cO phân cüa doanh nghip khác; 

m) Duyt chrnmg trinh, nOi  dung tài lieu phiic vi hçp Di hi ding c 
dông, triu tp hQp Dai hOi dong CO dông hoc lay kiên dê Di hi dông cô dông 
thông qua nghj quyêt; 

n) Trmnh báo cáo tài chinh h.ng nam dA ducic kirn toán len Di hi dng 
Co dông; 

o) Kin nghj mire c t(rc duçic trã; quy& djnh thôi hn và thU t%lc trá cô tirc 
hoc xtr l 10 phát sinh trong qua trInh kinh doanh; 

p) Kin nghj vic t chirc li, giãi th Tang cOng ty; yêu cu phá san Tng 
cong ty; 

q) Quyt djnh ban hành Quy ch hot dng HOi  dng quãn trj, Quy ch ni 
bO ye quán tn Tong cong ty sau khi duqc Di hi dOng CO dOng thông qua; quyt 
djnh ban hãnh Quy ché hot dng cUa Uy ban kiêm toán trrc thuOc HOi  dng quân 
trj, Quy chë ye cong bô thông tin cUa Tong cOng ty; 

'I 
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s) Quyên và nghia vij khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Lut 
Chfrng khoán, quy djnh khác cüa pháp lut và Diêu l Tong cong ty. 

3. H)i dng quãn tn phãi báo cáo Dai ht)i dng Co dông k& qua hott dng 
cüa Hi dông quãn tn theo quy djnh ti Diêu 280 Nghj djnh sO 155/2020/ND- CP 
ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu 
cüa Lut Chrng khoán. 

Diu 28. Thñ lao, thLrOng và Iqi Ich khác cüa thành viên Hi ding quãn frj 

1. TMg cong ty có quyn trá thu lao, thuâng cho thành viên Hi dng quãn 
trj theo két qua và hiu qua kinh doanh. 

2. Thành viên Hi dng quãn tn &rac hu0ng thu lao cOng vic và thrnmg. 

Thu lao cong vic duçic tInh theo s6 ngây cong cAn thit hoàn thành nhim 
vi cüa thành vien HOi  dông quãn trj và müc thii lao môi ngày. HOi  dông quân trj dir 
tInh mrc thu lao cho trng thành viên theo nguyen tAc nhât tn. Tong mirc thu lao và 
thung cüa Hi dông quãr tn do Di hOi  dOng cô dông quyêt djnh tii cuOc hp 
thumg niên. 

3. Thi lao cüa tirng thành viên HOi  dng quãn trj di.rqc tinh vào chi phi kinh 
doanh cüa Tong cong ty theo quy djnh cüa pháp Iut ye thuê thu nhp doanh nghip, 
duqc the hin thành mvc  riêng trong báo cáo tài chInh hang nAm cüa Tong cong ty 
và phãi báo cáo Di hi dông CO dông ti cuOc h9p thuäng niên. 

4. Thành viên HOi  dng quãn trj nm gii chirc vi diu hành hoc thành viên 
HOi dOng quãn tn lam vic tai  các tiêu ban cüa HOi  dông quán trj hoc th%rc hin 
nhttng cong vic khác ngoài phm vi nhim vi,i thông thi.rng cUa mOt  thành vien 
Hi dông quãn tn,  có the &rçvc trã them thu lao dual dng mt khoãn tiên cong trQn 
gói theo tfrng lan, hrnng, hoa hOng, phân trAm lçii nhun hoc duai hInh thüc khác 
theo quyêt djnh cüa Hi dông quãn fri. 

5. Thành viên Hi dng quãn tn cO quyn duçic thanh toán tAt cã các chi phI 
di li, An, & và các khoãn chi phi hçip l khác ma h9 dA phãi chi trã khi thirc hin 
trách nhim thành viên Hi dông quãn trj cüa mInh, bao gôm Ca các chi phi phát 
sinh trong vic t&i tham dr các cuc h9p Di hOi  dông cô dông, HOi  dông quãn tn 
hoc các tiu ban cüa HOi  dOng quãn frj. 

6. Thânh viên Hi dng quãn tn cO th duçic Tng cong ty mua bão him 
trách nhim sau khi có sir chap thun cua Di hi dông cO dOng. Bão hiêm nay 
không bao gôm bão hiêm cho nhItng frách nhim cüa thành viên Hi dOng quãn fri 
lien quan den vic vi phm pháp lust  và Diêu l Tong cOng ty. 

Diu 29. Chü tich  Hi dng quãn trj 

1. Chü tich HOi dng quán trj do Hi dng quãn trj bâu. iiin nhirn, bi 
thim trong so các thành viên Hi dOng quãn tnj. 

2. Chü tjch Hi dng quán tn! không duçcc kiêm Tng giám dc. 

3. Chñ tjch Hôi dng quãn tnj có quyn và nghia vi sau day: 

a) Lp chuung tnInh, k hoach hoat dng cüa Hi dng quán trj; 
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b) Chun bj chuang trInh, ni dung, tài 1iu phiic vii cuc hçp; triu tap, chñ 
trI va lam chü t9a cuOc hQp Hi dông quãn trj; 

c) T6 chrc vic thông qua nghj quy&, quyt dnh cüa Hi dng quãn trj; 

d) Giám sat qua trmnh t chrc thc hin các nghj quyt, quy& djnh cña Hi 
dông quãn trj; 

d) Chñ t9a cuOc h9p Dti hi dng c dong; 

e) Quyn và nghTa vi,i khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu 1 
Tong cOng ty. 

4. Tnthng hçip Chü tjch Hi dng quân frj Co &m tr cht'rc hoc bj mien 
nhim, bâi nhim, Hi dông quãn fri phãi bâu nguOi thay the trong thii han  [10 
ngàyj kê tir ngày nhn dcin tir chirc hoc bj min nhim, Mi nhim. 

5. Trumg hqp Chü tjch HOi  dng quân fri vng mt hoc không th thirc 
hin duçic nhim vi cüa mInh thI phãi ñy quyên bang vAn bàn cho mt thành vin 
khác thirc hin quyên vA nghia vt cüa Chü tjch Hi dông quãn trj. TrtrOng hqp 
không cO ngithi duçic üy quyên hoc Chü tjch Hi dông quân trj diet, mt tIch, bj 
tam giam, dang chap hành hinh pht tü, dang chap hânh bin pháp xà 1 hành chInh 
tai cci sâ cai nghin bat buOc, c sâ giáo diic bAt buc, trôn khOi ncli cu trj, bj hin 
die hoc mat nAng lirc hAnh vi dan sr, Co khO khAn trong nhn thi'rc, lam chü hành 
vi, bj TOa an cam dam nhim chirc vi, cam hành nghê hoc lam cOng vic nht djnh 
th các thành viên con 'a  bâu mt ngu1i trong sO các thành viên giü chi'rc Chü tjch 
HOi dông quãn trj theo nguyen tAc da so thành viên cOn li tan thành cho dn khi cO 
quyêt djnh mài cUa HOi  dông quãn trj. 

Diêu 30. Cuc h9p cüa Hi dông quãn trj 

1. Chü tjch HOi  dng quãn trj duçic bu trong cuc hQp d,u tiên cüa HOi  dng 
quAn trj trong thi han  07 ngày lam vic ké tir ngày kêt thüc bâu ccr Hi dông quàn 
trj do. Cuôc h9p nay do .thành viên có sO phiêu bâu cao nhât hoc t' l phiu bu 
cao nhât triu tp và thu trl. Tru&ng hqp co nhiêu hcin mOt  thành viên cO sO phiu 
bau hoc t l phiêu bâu cao nhât và ngang nhau thI cac thãnli viên bâu theo nguyen 
tAc da sO dê chQn 01 ngu?ii trong sO h9 triu tp h9p Hi dOng quãn fri. 

2. HOi  dng quân trj phâi h9p it tht mi qu 01 1.n và có th hçp bt 
thumg. 

3. Chü tich HOi dng quán trj triu tp hQp HOi  dng quãn frj trong tru?ing 
hcp sau day: 

a) Co d nghj cüa thAnh vién dOe  1p  HOi  dng quãn trj; 

b) Co d nghj cüa Tng giám dc hoc It nht 05 ngithi quãn l khác; 

c) Co d nghj cUa it nht 02 thành viên HOi  ding quãn trj; 

d) Các tnrng hçrp kháe (nu có). 

4. D nghj quy djnh tai  khoAn 3 Diu nay phãi duc 1p thành vAn bAn, trong 
do nêu rO miic dich, van dê can thão lun và quyêt djnh thuOc thâm quyên cUa HOi 
dông quán trj. 
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5. Chü tjch Hi dng quàn trj phãi triu tp hp Hi dông quãn trj trong th?vi 
han 07 ngày lam vic kê tir ngày nhn di.rçc dê nghj quy djnh ti khoãn 3 Diêu nay. 
Tmng hop không triêu tap hop Hôi dông quan tn theo dê nghi thi Chu tich Hôi 
dông quân tn phãi chju trách nhim ye nhUng thit hai  xãy ra dôi vâi Tong cong ty; 
ngithi d nghj Co quyên thay the ChU tjch Hi dông quãn trj triu tp hop Hti dông 
quán tn. 

6. ChU tjch Hi dng quãn tn hoc ngithi triu t.p hop Hi dng quàn trj 
phãi gri thông báo rni hp chrn nhât 1 [03 ngay] lam vic truic- ngày hop. Thông 
báo mi hop phái xác djnh cii the thi gian và dja diem hop, chmng trInh, các van 
dê thão lun và quyet dlnh.  Thông báo m?yi hop phãi kern theo tài lieu sir diing taj 
cuc hp và phiêu biêu quyêt cüa thành viên. 

Thông bão mi hop Hi dng quán trj có th gi bang giAy mdi, din 
thoai, fax, phirnng tin din t1r hoc phixmig thc khác do Diêu l Tong cOng ty quy 
djnh và bão dam den dixc dja chi lien lac cUa tirng thành viên Hi dong quàn trj 
duqc dang k tai  Tong cong ty. 

7. Cuc hp Hi dng quàn trj duçic tin hành khi cO ti'r 3/4 tng s thành 
viên trâ len dir hop. Tri.r&ng hop cuc hp duçc triu tp theo quy djnh tai  khoãn 
nay khOng dü so thành viên dir hp theo quy djnh thI duçc triu tp Ian thi'r hai 
trong thihn [07 ngày] k tr ngày dr dnh hp lan thir nhât. Trung hop nay, cuc 
hp di.rçc tiên hânh nêu có ho'n mt rnra so thành viên HOi  dông quán trj dij hop. 

8. Thành viên Hi dng quán trj duçic coi là tham dir và biu quyt ti cuc 
hp trong trung hop sau day: 

a) Tham dir và biu quyt trirc tip tai  cuc hop; 

b) Uy quyn cho ngu?i khác dn dr hp và biu quyt theo quy djnh tii 
khoân 11 Diêu nay; 

c) Tham dir và biu quyt thông qua hi nghj tr1re tuyn, bO phiu din ti'r 
hoc hInh thirc diên tcr khác; 

d) Gfri phiu biu quyt dn cuc hp thông qua thx, fax, thu din t1r; 

d) Gui phiu biu quyt bang phuang tin khác theo quy djnh trong Diu 1 
Tong cong ty. 

9. Tnrng hop gUi phiu biu quyt dn cuc hp thông qua thu. phiu biu 
quyêt phãi dirng trong phong bi dan kin và phãi duçc chuyen den Chü tjch Hi dông 
quàn trj chrn nEat là 01 gR truUc khi khai rntc. Phiêu biéu quyét chi duqc ma 
tru&c sir chi'rng kiên cOa tat ca nhUng nguai dix hop. 

10. Thành vien phâi tham dir dÀy dU các cuc h9p Hi dông quán trj. Thành 
viên ducic Uy quyên cho ngirai khác dir hcp va biêu quyêt nêu duçrc da so thành 
Hti dong quán trj chap thun. 

11. Thành viên Hi dng quail trl trirc tip hoc gián tip duçc hu&ng lçi tu 
rnt hp dng hoc giao djch dã duçic k kt hoc dang dr kin k kt vài Tng 
cong ty yà bit là rnInh có li ich trong dO, se phài cong khai bàn cht, ni dung cUa 
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quyn lqi do trong cuc h9p ma Hi dng quàn trj thn du tiên xem xét vn d k 
kt hcrp dng hoc giao djch nay. Hoc thành viên nay có th cong khai diu do tai 
cuc hQp d&u tiên cüa Hi &ng quán trj &rgc t chirc sau khi thành viên nay bit 

rang mIrih CO lçñ Ich hoc së CO lqi ich trong giao djch hoäc hçrp dng nêu trên. 

12. Hi dng quán trj thông qua các nghj quyt và ra quyt djnh trên ci s 

kin tan thành cüa da s thành viên Hti dng quãn trj dir hp tan thành. Tru&ng hçip 
s phiu tan thành và phàn di ngang bang nhau, phiu biu quyt cüa Chü tjch së 
là phiu quyt djnh. 

13. Nghj quyt theo hInh thi'rc lAy kin bang van bàn &rçYc thông qua trên 
co sâ kiên tan thành cüa da so thành viên Hi dông quân trj có quyên biêu quyêt. 
Nghj quyêt nay có hiu 1irc và giá trj nhu nghj quyët ducirc thông qua tai  cuc hQp. 

14. Chü tjch Hi dng quãn trj có trách nhim gui biên bàn hp Hi dng 
quãn trjtâi các thành viên và biên bàn do l bang chirng xác thirc ye cong vic dà 
thrçc tiên hành trong cuc hop trr khi có kiên phán dôi ye ni dung biên bàn 
trong thai hn mui (10) ngày kê t1r ngày gui. Biên bàn hp Hi dông quãn trj dirçc 
1p bang tiêng Vit và cO the 1p bang tiêng Anh. Biên bàn phãi CO ch k cOa chü 
t9a và ngui ghi biên bàn. 

Diu 31. Các tiu ban thuc Hi dông quán tr 

1. Hi dng quán trj có th thành 1p tiu ban tr?c thuc d phii trách v 
chinh sách phát triên, nhân sir, lucrng thiRmg, kiém toán ni b, quãn l rüi ro. S 
luçmg thành viên cUa tiêu ban do Ui dông quãn trj quyêt djnh CO tôi thiêu là [03 
ngi.r?i] bao gôm thãnh viên cüa Hi dông quãn trj vã thành viên ben ngoãi. [Các 
thành vien dc 1p Hi dông quán trj/thành vién Hi dông quán trj không diéu hành 
nén chiêrn da so trong tiêu ban và rnt trong so các thành viên nay duçc bO nhim 
lam Truàng tiêu ban theo quyêt djnh cüa Hi dông quãn tn.] Hoat c1ng cüa tiu ban 
phãi tuân thU theo quy djnh cUa Hi dong quãn trj. Nghj quyêt cUa tiêu bn chi cO 
hiu lrc khi CO da so thành viên tham dir và biêu quyêt thông qua t?i  cuc hp cUa 
tiêu ban. 

2. Vic thirc thi quyt djnh cUa Hi dng quãn trj, hoc cUa tiêu ban tr?c 
thuc Hi dOng quãn trj phãi phU hçp vOi các quy djnh pháp lut hin hành và quy 
djnh t?i  Diêu l Tong cong ty, Quy chê ni b ye quãn trj Tong cong ty. 

Diêu 32. Ngirè'i phi trách quail trj Tng cong ty 
1. Hi dng quãn trj cUa Tng cong ty phài b nhirn It nhAt 01 ngthi phii 

trách quãn trj Tong cong ty dé h tr cOng tác quàn trj Tong cong ty t?i  doanh 
nghip. Ngithi phi trách quãn trj Tong cong ty có the kiêm nhirn lam Thu k 
TOng cong ty theo quy djnh ti khoãn 5 Diêu 156 Lutt Doanh nghip. 

2. Ngiri phii trách quàn trj Tng cong ty không duc ding thai lam vic 
cho to chuc kiêrn toán dirge chap thun dang thirc hin kiêrn toán các báo cáo tài 
chInh cUa Tong cOng ty. 

3. Ngithi phii trách quán trj Tng cong ty có quyn và nghia vlj sau: 
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a. Tu vn Hi dng quán trj trong vic t chirc hp Di hi ding c dông 
theo quy djnh và cãc cong vic lien quan gitta Tong cong ty và cô dông; 

b. Chun bj các cuc hçp Hi dng quán trj và Dai  hi dông c dông theo 
yeu câu ct1a Hi dOng quán trj; 

c. Tu vn v thu tue cüa các cuc hçp; 
d. Tharn diicác cuôc hop; 
e. Tu vAn thu tpc 1p các nghj quyt cüa Hi dng quán trj phü hçTp vâi quy 

djnh cüa pháp 1ut; 
f. Cung cAp các thông tin tài chInh, bàn sao biên bàn hp Hi dng quán trj 

va các thông tin khác cho thành viên cüa Hôi dông quãn trj; 

g. Giám sat và báo cáo Hii dng quãn trj v hot dng cOng b6 thông tin cUa 
Tong cong ty. 

h. Là dAn mi lien l?c  vài các ben cO quyén lçii lien quan; 
i. Bão mt thông tin theo các quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 Tng cong ty; 
k. Các quyn va nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu 1 Tng 

cOng ty. 
VIII. TONG GIAM DOC DIEU HANH VA NG1ffl DIEU HArlII1 KIIAc 

Diu 33. To chfrc b may quail L 

H thng quán 1 cüa Tng cOng ty phâi dam bâo b may quãn l chju trách 
nhim truàc Hi dông quãn trj và chju sir giám sat, chi do cüa Hi dông quàn trj 
trong cong vic kinh doanh hang ngày eüa Tong cong ty. TOng cOng ty có Tong 
giám doe, các Phó TOng giárn dOe, Kê toán truâng và các churc danh quãn 1' khác 
do Hi dOng quãn tn bô nhiêrn. Vic bô nhim mien nhim, bài nhim các chirc 
danh nêu trên phãi duçic thông qua bang ngh.j quyêt, quyêt djnh cüa Hi dOng quãn tn. 

Diéu 34. Ngtrôi diu hành Tong cong ty 

L Ngu&i diu hành Tng cOng ty bao gm Tng giám doe, Phó Tng giám 
dOe, Ké toán truâng. 

2. Theo d nghj cüa Tng giám dc và ducxc sr chAp thun cüa Hi dng 
quãn tr, Tong cOng ty dirçic tuyên diing ngui diêu hành khác vOi sO Ii.rçrng và tiêu 
chuân phü hcip vâi c câu và quy chê quán l cüa Tong cOng ty do H)i dông quàn 
trj quy djnh. Nguii diêu hành doanh nghip phãi cO trách nhim dé hO trçi TOng 
cong ty dt duçic các miic tiêu dé ra trong hott dng và to chi:rc. 

3. Tng giárn dc duçic trá luang và thtthng. Tiên Iuvng và thurng cüa Tng 
giám dOe do Hi dOng quán tn quyêt djnh. 

4. TiAn luong cüa ngu&i diu hành thrçic tInh vào chi phi kinh doanh cUa 
Tong cOng ty theo quy djnh cüa pháp 1ut ye thuê thu nhp doanh nghip, duc the 
hin thãnh rniic rieng trong báo cáo tài chInh hang närn cUa Tong cOng ty và phái 
báo cáo D?i  hi dông CO dOng ti cuc hçp thu&ng niên. 
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Then 35. Bô nhim, min nhim, nhim vi và quyên han cüa Tong 
giám dôc 

1. Hi dng quãn tn b thim 01 thành viên Hi dông quãn trj hoc thuê 
ngu?ñ khác lam Tong giám doe. 

2. Tng giárn dc là ngir&i diu hàih cong vic kinh doanh hang ngày cña 
Tong cong ty; chju si,r giám sat cUa Hi dong quãn trj; chju trách nhim tnrâc Hi 
dông quãn trj và trtrâc pháp 1ut ye vic thirc hin quyên, nghia vli duçic giao. 

3.Nhim kS'  cüa Tng giám Mckhông qua 05 nãm và Co th duqc b nhim 
1i vài so nhim kS'  không hn chê. Tong giám doe phãi dáp tng các tiêu chuân, 
diêu kin theo quy djnh cüa pháp lut và Diêu l Tong cong ty. 

4. Tng giám dc cO các quyn và nghia vii sau: 

a) Quyt djnh các vn d lien quan dn cOng vic kinh doanh hang ngày cüa 
Tong cOng ty ma không thue thâm quyên cUa Hi dông quail tr; 

b) T chtrc thrc hin các nghj quyt, qu)'t dnh cüa Hi dng quán trj; 

c) T chirc thijc hin k hoch kinh doanh và phucing an dAu tii cüa Tng 
côngty; 

d) Kiên nghj phiicrng an co cu t chrc, quy ch quãn 1 ni b cüa Tng 
côngty; 

d) B nhiem, min nhiêm, bài nhim cãc chtrc danh quãn l trong Tng cOng 
ty, trr các chtrc danh thue thâm quyên cUa Hi dông quãn trj; 

e) Quyet djnh tin hrcing va lçii Ich khác di vri ngu&i lao dng trong Tng 
cOng ty, ké cã ngi.r&i quán 1 thuc thâm quyên bô nhim cUa Tong giám doc; 

g) Tuyên diing lao dng; 

h) Kin nghj phuong an trã c trc hoc xr l l trong kinh doanh; 

i) Quyn và nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp lut, Di&u l Tëng cOng 
ty và nghj quyêt, quyêt djnh cüa Hi dong quãn trj. 

5. Hi dng quân trj có th bãi nhim Tng giám dc diu hành khi CO da s 

thành viên Hi ding quãn trj có quyn biu quyt tan thành và b nhim rnt Tng 
giárn dc diu hành mâi thay th. 

LX. UY BAN KIEM TOAN TRIXC THUOC HOI BONG QUAN TR! 

Then 36. iYng cfr, t1 cfr thành vien Uy ban kiém toán 

1. Chü tch Uy ban kim toán va các thành viên khác cüa Uy ban kim toán 
do Hi dong quãn trj dê ctir và không phài là ngui diêu hành Tong cong ty. 

2. Viêc b nhiém Chü tjch Uy ban kiêrn toán và các thành yiên khác trong 
Uy ban kiêrn toán phãi duçrc Hti dOng quail trj thông qua ti cuc h9p Hi dông 
quãn trj. 
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Diu 37. Thành phân Uy ban kiêm toán 

1. Uy ban kim toán cO tIr 02 thành viên trâ len. Chü tjch Uy ban kim toán 
phâi là thành viên dOc  1p  HOi  dông quãn tn. Các thành viên khác cüa Uy ban kim 
toán phãi là các thành viên HOi  dông quân trj không diêu hành. 

2. Thành vien Uy ban kim toán phài cO kin thi'rc v k toán, kim toán, có 
hiêu biêt chung ye pháp lu@ va hot dng cüa Tong cong ty và không thuc các 
lruông hçrp sau: 

a) Lam vic trong b phn k toán, tài chInh cüa T6ng cong ty; 

b) Là thành viên hay nhãn viên cüa t chrc kim toán duçic chp thun thrc 
hin kiêm toán các báo cáo tài chInh cüa TOng cong ty trong 03 näm lien truc do. 

3. ChU tjch Uy ban kim toán phãi cO bang t& nghip dti h9c trâ len thuOc 
mOt trong các chuyên nganh kinh th, tài chInh, k toán, kim toán, lut, quãn trj kinh 
doanh. 

Diu 38. Quyn và nghTa vu cüa Uy ban kiêrn toán 

Uy ban kim toán cO các quyn, nghia vi theo quy djnh ti Diu 161 Lut 
Doanh nghip, Diêu 1 Tong cong ty và các quyên, nghia vii sau: 

1. Di.rçcc quyn tip cn các tài 1iu lien quan dn tmnh hmnh hot dOng  cüa 
lông cong ty, trao dôi vài các thành viên HOi  dông quãn trj khác, lông giám doe, 
Kê toán trrnrng và can bO quân 1 khác dê thu thp thông tin phic vi hot dng cüa 
Uy ban kiêm toán. 

2. Co quyn yêu cAu dai din t chc kim toán dirqc chip thun tham dir và 
trá Ru các van dê lien quan báo cáo tài chInh kiêm toán tai  các  cuOc h9p cüa Uy ban 
kiêm toán. 

3. Sr ding djch vt1 tu vn pháp lut, k toán hoc các tu vk khác ben ngoài 
khi can thiêt. 

4. Xây dimg và trInh HOi  dng quãn tn eác chInh sách phát hin và quãn 1 
rüi ro; dê xuât vài Hi dông quán trj các giài pháp xü l rüi ro phát sinh trong hot 
c1ng cüa lông cong ty. 

5. Lp báo cáo bang van bàn gi dn HOi  dng quãn tn khi phát hin thành 
vien HOi  dông quãn trj, Tong giám dOe và ngi.rui quãn 1 khác khOng thijc hin day 
dü trách nhim theo quy djnh tai Lust Doanh nghip và Diêu 1 lông cOng ty. 

6. Xây dijng Quy ch hot dng cüa Ur  ban kim toán và trinh Hi dng 
quãn trj thông qua. 

Diu 39. Cuc hçp cüa Uy ban kim toán 

1. Uy ban kim toán phái hçp It nhAt 02 lan trong mt nAm. Biên bàn h9p 
dirqc 1p chi tiêt, rO rang và phãi duqc lim gi day dü. Ngxi ghi biên bàn và các 
thành viên Uy ban kiêm toán tham dir hçp phâi k ten yào biên bàn cuc hçp. 

2. Uy ban kim toán thông qua quyt djnh bang biu quy&tai cuOc  hQp, ly 
kiên bang van bàn hoc hInh thirc khác do Quy chê hoat dng Uy ban kiêm toán 
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quy djnh. M6i thành viên Uy ban kim toán Co mt phieu biu quyt. Trr tnx&ng 
hcp Quy ché hot dng Uy ban kiêm toán CO quy djnh t 1 khác cao han, quyêt 
djnh cüa Uy ban kiêm toán cluqc thông qua nêu duçvc da so thãnh vien dir h9p tan 
thành; fruing hçip so phiêu ngang nhau thI quyêt djnh cuôi càng thuOc ye phIa CO 
kin cüa Chà tjch Uy ban kiêm toán. 

Diêu 40. Báo cáo hoat dng cüa thành viên dc Ip  Hi ding quãn trj 
trong Uy ban kiêm toán ti cuc hçp Di hi (Ing cô dông thtrrng niên 

1. Thành viên dOc  1p  HOi  dng quàn tn trong Uy ban kim toán Co trách 
nhim báo cáo hoat dng t?i  cuOc hop Dai hOi dông cô dOng thithng nien. 

2. Báo cáo hoat d(ng cüa thành viên dOc  1p Hi dng quãn tn trong Uy ban 
kim toán tti cuOc hp Di hi dông cO dông thuing niên phãi dam bão CO CáC nOi 
dung sau: 

a) Thu lao, chi phi hoat dng và các lqi Ich khác cña Uy ban kim toán va 
tirng thành viên Uy ban kiêm toán theo quy djnh t?i  Lut Doanh nghip và Diêu l 
Tong cong ty; 

b) T1ng k& các cuOc hp cüa Uy ban kim toán và các k& lun, kin nghj 
cüa Uy ban kiêm toãn; 

c) K& qua giám sat di vi báo cáo tâi chinh, tInh hInh hot dng, tmnh hInh 
tài chinh cüa Tang cong ty; 

d) Báo cáo dánh giá v giao djch gifta Tang cOng ty, cOng ty con, cong ty 
khác do Tang cong ty näm quyên kiêm soát trên 50% tth len von diêu 1 vâi thãnh 
viên HOi  dOng quãn trj, Tong giám dOe, ngui diêu hành khác cüa doanh nghip và 
nhUng ngui CO lien quan cUa dôi tllqng dO; giao djch gia Tong cOng ty vâi cong 
ty trong dO thành viên HOi  dOng quàn trj, Tong giám doe, ngui diêu hãnh khac cUa 
doanh nghip là thành viên sang 1p hoc là nguii quãn l doanh nghip trong th?ii 
gian 03 näm gãn nhât tniâc th&i diem giao djch; 

d) K& qua dánh giá v h thng kim soát ni bO và quán l rüi ro cüa Tng 
côngty; 

e) Kt qua giám sat d6i vai HOi  ding quãn trj, Tang giám dc va nguri diu 
hành khác cüa doanh nghip; 

g) Kt qua dánh giá sir phi hqp hot dng giüa Uy ban kiëm toán vi Hi 
dông quân trj, Tong giám doe và các cO dông; 

h) Các ni dung khác (nu có). 

X. NHIM VV CUA TIIANH VIEN HQI BONG QUAN TRI, TONG 
GIAM oOc BIEU HANU vA CAN BQ QUAN L' KHAc 

Biu 41. Trách nhim dn trçng 

Thành viên Hi ding quãn tn, Tng giám d6e diu hành và nguri diu hành 
khác có trách nhim thirc hin các thim vi cüa mInh, ké cá nhUng nhim vi vci tu 
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each thành vien the tiu ban cüa Hi dng quãn trj, mt cách trung thirc vi lçii feb 
cao nhât tha Tong cong ty. 

Diu 42. Trách nhim trung thirc và tránh các xung dt v quyn 19i 

1. Thành viên Hi dng quãn tn Tng giáin dc và ngi.thi diu hành khác 
phãi cong khai các 1çi fch có lien quan theo quy djnh cüa Lust  doanh nghip Va Cac 
quy dnh pháp 1ut khác. 

2. Thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc, ngir?i quãn 1 khác và 
nhtthg ngu&i có lien quan cña các thành viên nay ehi du9'e si:r diing nhng thông tin 
có duçc nh? chirc vi cüa mInh dê phic vii lqi Ich cüa Tong cong ty. 

3. Thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc vâ ngu?ii quail l khác có 
nghia vi thông báo bang van bàn cho Hi dông quãn trj ye các giao djch gifla Tng 
cong ty, cong ty con, cong ty khác do Tong eOng ty närn quyên kiêm soát trên 50% 
tr1 len von diêu l vOi ehInh dôi tuçmg do hoc vOi nhU'ng ngri CO lien quan ciia 
dôi tuiig do theo quy djnh cüa pháp lust.  Dôi vth các giao djch nêu trên do Di hi 
dOng cO dOng hoc Hi dông quãn trj chap thun, Tong cOng ty phãi thiic hin cong 
bô thông tin ye các nghj quyêt nay theo quy djnh cüa pháp 1ut chüng khoán ye 
cong bô thông tin. 

4. Thành viên Hi dng quãn trj không dizçc biu quy& dôi vOi giao dch 
mang lii l?i  Ich cho thành viên do hoc ngui CO lien quan cüa thành viên dO theo 
quy djnh cüa Lu.t Doanh nghip và fiêu l Tong cong ty. 

5. Thành vién HOi  dng quân trj, Tng giárn doe, ngi.thi quãn l khác va 
nh&ng ngui cO lien quan cüa các dôi tucmg nay không duçc sir diing hoc tit l 
cho ngu?i khác các thông tin ni b dê thc hin các giao dch có lien quan. 

6. Giao djch giUa Tng eOng ty vâi mt hoc nhiu thành vien Hii dng 
quãn trj, Tong giám doe, ngii diêu hành khác và các cá nhân, to chtrc cO lien quan 
den các dôi tucmg nay khOng bj vO hiu trong các tri.r?mg hçp sau dày: 

a) Di vci giao djch cO giá trj nhO hcm hoc bang [20%] tng giá trj tài san 
dixçe ghi trong báo cáo tài chInh gãn nhât, nhüng ni dung quan tr9ng cüa hçrp dng 
hoc giao djch cüng nhu các mOi quan h và lçi Ich cUa thành vien Hi dOng quãn 
trj, Tong giám doe, ngithi diêu hành kháe dã du?c báo cáo Hi dOng quãn trj và 
dixçic Hi dOng quãn trj thông qua bang da s phieu tan thành cüa nhUng thành vien 
Hi dông quãn trj khOng cO lçi ich lien quan; 

b) Di vâi giao djch cO giá trj lan hoii [20%] hoc giao djch dn dn giá tnj 
giao dich phát sinh trong vOng 12 tháng ké tir ngày thirc hin giao djch dâu tien cO 
giá trj tir [20%] tri len tong giá trj tài san duqe ghi trong báo cáo tài chInh gan nht, 
nhng ni dung quan trQng cüa giao djch nay cüng nhurnôi quan h và lqi Ich cña 
thành viên Hi dOng quãn tr, Tong giárn doe, ngtthi dieu hành khác da duçc cOng 
hO cho các cO dOng va dirc Di hi dng c dOng thông qua bang phiu bi&i quyt 
cüa các cO dông khOng CO li ich lien quan. 
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Diêu 43. Trách nhim v thit hi và bi thirông 

1. Thành viên Hôi dng quân tr, T6ng giám d& và nguii diu hành khác vi 
phrn nghia vii, trách nhim trung thrc và can trong, không hoàn thành nghta vi cüa 
mInh phãi chju trách nhirn ye nhUng thit hi do hành vi vi phm cUa mInh gay ra. 

2. Tng cong ty bi thixng cho nhting ngi.thi dà, dang hoc có th trâ thành 

rnt ben lien quan trong các vii khiu ni, kin, khâi t (bao gm các vi vic dan 

sir, hành chInh và không phãi là các vti kiin do Tng cong ty là ng.lr&i khâi kin) 

nu ngu?i do dã hoc dang là thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám doe, ngithi 

diu hành khac, nhân viên hoc d?i  din diiçc Tng cong ty üy quyn dã hoc dang 

thirc hin thim vi theo üy quyn eüa Tng cong ty, hành dng trung thc, cn 

trong vi lqi ich cüa Tng cong ty trên Co sO' tuân thu lust pháp và không cO bang 

chirng xác nhn rAng ngui dO dã vi phm trách nhim cUa rnInh. 

3. Chi phi bi thuO'ng bao gin các chi phi phát sinh (k cã phi thuê 1ut six), 
chi phI phán quyêt, các khoàn tién pht, các khoãn phái thanh toán phát sinh trong 
thirc tê hoc duçrc coi là rnirc hçip I khi giái quyêt nhttng vi vic nay trong khuon 
khô lust  pháp cho phép. Tong cong ty cO the rnua bão hiêrn cho nhung ngixi do de 
tránh nhiThg trách nhim bôi thi.r&ng nêu trén. 

XI. QUYEN IMEU TRA so SACH vA HO So TONG CONG TY 

Diu 44. Quyn tra ciru s sách và ho so' 

1. CO dông ph thông có quyn tra cIru s sách và h so, cii th nhu sau: 

a) C dong ph thông có quyn xem xét, tra cüu và trIch hic thông tin v ten 
và dja chi lien l?c  trong danh sách cô dông CO quyên biêu quyêt; yêu câu sira dôi 
thông tin không chinh xác cüa mInh; xern xét, tra ctru, trfch li,ic hoc sao chiip Diêu 
l Tong cong ty, biên bàn h9p Di hOi  dOng cO dOng yà nghj quyêt Di hi dông Co 
dông; 

b) C dông hoc nhOm c dOng sO' hthi tr [05%] tng s c phAn pM thông 
trO' len Co quyên xem xét, tra ciru, trich lii so biên bàn và nghj quyêt, quyêt djnh 
cüa Hi dng quãn tr, báo cáo tài chinh giUa näm và hang näm, hçip dông, giao 
dch phài thông qua Hi dông quàn trj và tài lieu khác, tth tài lieu lien quan den bi 
mat throng mai,  bi rnt kinh doanh cüa Tong cong ty. 

2. Trumg hçrp dai  din duçic Oy quyn cüa c dông và nhóm c dOng yêu 
câu tra cO'u so sách và ho so thI phài kern theo giây üy quyên cüa cO dông và nhOm 
cô dOng ma nguO'i do d?i  din hoc bàn sao cong chO'ng cUa giây Uy quyên nay. 

3. Thành viên Hi dng quãn trj, Tng giárn dc diu hành và can b quãn l 
khác cO quyên kiêrn tra sO dang k cO dông cüa TOng cOng ty, danh sách cô dong và 
nhttng sO sách và ho so khác cüa Tong cOng ty vi nhüng miic dich lien quan t6i 
chO'c vii cOa rnInh vO'i diêu kin các thông tin nay phãi thrçic bäo rnt. 

4. TOng cOng ty phài lixu giü Diu l nay và nhftng bàn süa di M sung Diêu 
l, Giây chO'ng nhn clang k doanh nghip, các quy chê, các tãi lieu chrng rninh 
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quyn si hfiu tài san, nghj quy& Dai hOi dng c dong và HOi  dng quãn frj, biên 
bàn h9p Di hOi  dông cô dôn va HOi  dông quãn trj, các báo cáo cüa Hi dông quãn 
trj, báo cáo tài chmnh nãm, so sách ké toán và các tài lieu khác theo quy djnh cüa 
pháp lut ti tri sâ chInh hoc mt ncii khác vài diêu kin là các cô dông và ca quan 
dang k kinh doanh duçic thông báo ye dja diem liru trCt các tài lieu nay. 

5. Diu l Tng cong ty phãi duçic cong b trén website cüa Tng cong ty. 

XII. CONG NHAN VIEN yA CONG DOAN 

Diu 45. Cong nhân viên và cong doàn 

1. Tang giám d6c diu hành phãi 1p  k hoach d HOi  dông quân trj thông 
qua các van dê lien quan den vic tuyên diing, cho ngir&i lao dng thôi vic, luang, 
bào hiêm xä hi, phüc lqi, khen thirâng và k 1ut dôi vth ngu?ñ lao dng và ngu?ii 
diéu hành doanh nghip. 

2. Tng giám d6c diu hành phãi 1p k hoach d HOi  dtng quãn trj thông 
qua các van dé lien quan den quan h cüa Tong cOng ty vâi các tO chirc cOng doàn 
theo các chuân mvc,  thông l và chinh sách quãn 1 tot nhât, nhUng thông I và 
chInh sách quy djnh t?i  Dieu l nay, các quy ché cña Tong cong ty và quy djnh pháp 
1ut hin hành. 

XIII. PHAN PHOI Lm NHU4N 

Diu 46. Phân phi 19i nhun 

1. Dai  hi dng c dOng quyt djnh mirc chi trà c ttc và hInh thrc chi trá co 
trc hang nám tfr lqi nhun dirc gi lai cüa Tong cOng ty. 

2. Tng cong ty khOng thanh toán lAi cho khoán tiM trã c tirc hay khoãn 
tiên chi trà lien quan tai mt loai cO phiêu. 

3. Hi dng quãn trj Co th d nghj Dai hi dng c dOng thông qua vic 
thanh toan toãn b hoc mOt  phân cô tcrc bang cô phiêu và Hi dông quán frj là c 
quan thirc thi nghj quyêt nay. 

4. Trueing hqp c t1rc hay nhUng khoãn tiM khác lien quan tâi mOt loai c 
phiêu duqc chi trã bang tiên mat, Tong cong ty phãi chi trã bang tiên dông Vit 
Nam. Vic chi trâ cO the thirc hin trrc tiêp hoc thông qua các ngãn hang trên ca 
s& các thông tin chi tiêt ye tài khoãn ngãn hang do cô dông cung cap. Trumg hcip 
TOng cong ty dâ chuyên khoãn theo dung các thông tin chi tiêt ye ng.n hang do c 
dông cung cap ma cô dOng do không nhn duçic tiên, Tong cong ty không phái chju 
trách nhim ye khoãn tiên Tong cong ty dA chuyM cho cO dOng nay. Vic thanh 
toán cô tic dôi vi các cô phiéu niêm yêtJdng k giao djch tai  S& iao djch chng 
khoán cO the duçic tiên hành thOng qua cong ty chüng khoán hoc Tong COng tyluu 
k và bü trIr chUng khoán Vit Nam. 

5. Can cir Lut Doanh nghip, Lut Chrng khoan, Hi dMg quän frj thông 
qua nghj quyét, quyét djnh xác djnh mt ngày cii the dé chôt danh sách cô dOng. 
Can cCr theo ngày dO, nhitng ngu?Yi dang k vài tu each cô dông hoc ngu1i s hUu 
các chimg khoán khác duçic quyên nhn cO tue bang tiên mt hoc cO phiêu, nhn 
thông báo hoc tài lieu khác. 
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6. Các vn d khác lien quan dn phân phi lqi nhun dixçic thirc hin theo 
quy dnh cüa pháp lut. 

XIV. TA! KHOAN NGAN HANG, QU D TRO', NAM TA! CHINH 
vA H THÔNG KE TOAN 

Diêu 47. Tài khoãn ngân hang 

1. Tng cong ty së ma tài khoân t?i  các ngân hang Vit Nam hoc ti cãc 
ngân hang nuOc ngoài dixçc phép ho?t dng t?i  Vit Nam. 

2. Theo sir chip thun trtiàc cüa cci quan có thm quyn, trong tnrang hçp 
cn thit, Tng cong ty cO th mi tài khoãn ngân hang a ni.ràc ngoài theo các quy 
djnh cüa pháp lut. 

3. Tang cong ty së tin hành tAt ca các khoãn thanh toán và giao djch k 
toán thông qua các tài khoán tin Vit Nam hoc ngoai t ti các ngân hang ma 
Tng cong ty im tài khoãn. 

Diu 48. Nàm tài chInh 
Nàrn tài khOa cüa Tng cong ty bAt dAu ttr ngày du tiên cUa tháng rnt (01) 

hang nãm và k& thüc vào ngây thu 31 cüa tháng 12 cüng nãm. 

Diêu49.Chêdôkêtoán 
1. Ch d k toán Tng cOng ty sü diing là ch d kê toán doanh nghip 

hoc ch d k toán dc thu duçic co quan cO thAm quyn ban hành, chAp thun. 
2. Tng cong ty 1p s sách k toán bAng ting Vit và hru gi€ ho so k toán 

theo quy djrih pháp Iut v k toán và pháp lut lien quan. Nlung h so nay phãi 
chInh xác, cp nhât, cO h thng và phãi dü d chirng minh và giãi trInh các giao 
djch cüa Tng cong ty. 

3. Tong cong ty si:r diing dông Vit Nam lam don vj tiên t dung trong kê toán. 
XV. BAO CÁO TA! CHINH, BAO CÁO THU'O'NG NIEN vA TRACH 

NHIM CONG BO THÔNG TIN 
Diéu 50. Báo cáo tài chinh nám, ban niên và qu 
1. Tong cong ty phãi 1p báo cáo tài chinh nãrn và báo cáo tài chInh näm phãi 

&rçic kim toán theo quy djnh cña pháp 1ut. Tng cong ty cong b báo cáo tài 
chInh närn dä duçc kim toán theo quy dlnh  cüa pháp lut v cOng b thông tin trén 
thj truang chiirng khoán và np cho co quan nhà nuàc có thArn quyn. 

2. Báo cáo tài chInh närn phái bao gm dAy dü các báo cáo, phii lc, thuyt 
rninh theo quy djnh pháp lut v k toán doanh nghip. Báo cáo tài chInh näm phài 
phãn ánh imt cách trung thirc va khách quan tInh hInh hoit dng cña Tang cOng ty. 

3. Tong cong ty phài 1p và cong b các báo cáo tài chInh ban nién dà soát 
xét và báo cáo tãi chInh qu theo quy djnh pháp Iut v cong b thông tin trén thj 
trtrông chung khoán và np cho co quan nhà nuâc có thArn quyn. 
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Diêu 51. Báo cáo thu'bng niên 
Tong cong ty phái 1p va cong b Báo cáo thung niên theo các quy djnh cüa 

pháp 1ut v chtng khoán và thj tnthng ching khoán. 
XVI. KIEM TOAN TONG CONG TY 
Diêu 52. Kim toán 
1. D?i  hi dng c dông chi djnh mt cong ty kiëm toán dc 1p  hoc thông 

qua danh sách các cOng ty kirn toán dc 1p và Uy quyn cho Hi dng quãn trj 
quyt djnh lija ch9n mt trong s các dcrn vj nay tin hành kim toán báo cáo tài 
chInh cüa Tng cong ty cho nãrn tài chInh tip theo dira trên nhUng diu khoán và 
diu kin thóa thun vâi Hi dng quán tn. 

2. Báo cáo kim toán dôc lap ducic dInh kern báo cáo tài chinh nãm cüa 
Tng cOng ty. 

3. Kim toán viên thuc hin vic kim toán Tang cong ty së duçic phép tham 
dir mçi cucc h9p Di hi dng c dông và duçc quyn nhn các thông báo vá cac 
thông tin khác lien quan dn Dai  hi dng c6 dông ma các c dông dtrçrc quyn 
nhn và dixçc phát biu kin ti d?i  hi v các vAn d có lien quan dn kirn toán. 

XVII. DAU CUA DOANH NGHIP 
Diu 53. Dâu cüa doanh nghiêp 
1. DAu bao gm dAu di.rçc lam tai  cci sâ khAc dâu hoc dâu duài hinh thirc 

chit k s theo quy djnh cüa pháp 1ut v giao djch din tü. 
2. Hi dng quãn trj quyt djnh loi dAu, s luqng, hInh thi'rc và ni dung 

dAu cüa Tng cOng ty, cOng ty, chi nhánh, van phOng d?i  din cüa Tng cong ty 
(néu co). 

3. Hi dng quán trj, Tong giám dc diu hành sü dvng và quán 1 con dAu 
theo quy djnh cUa pháp lut hin hânh. 

XVIII. GIAI THE TONG CONG TY 
Diêu 54. Giãi the Tong cong ty 
1. Tong cOng ty cO th bj giãi th trong nhitng tri.rOng hçrp sau: 
a. Khi kt thUc thii hn hot dtng cüa Tng cOng ty, k cã sau khi d gia htn; 
b. Toà an tuyên b Tng cOng ty phá san theo quy djnh cüa pháp Iut hin hành; 
c. B1  thu hM GiAy chrng nhn dang k doanh nghip, trir trithng hcip Lut 

Quán 1 thu có quy djnh khác; 
d. Các tnrrng hçrp khác do pháp 1ut quy djnh. 
2. Vic giái th Tng cong ty truOc thii hn (k cá thri hn dã gia han) do 

Di hi dng c dOng quyt djnh, Hi dng quãn trj thrc hin. Quyt dnh giãi th 
nay phái thông báo hay xin chAp thun cüa cci quan có thAm quyn (nu bat buc) 
theo quy djnh. 

38 



TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Diu 55. Gia hn hot dng 
1. Hi dng quãn trj triu tp Di hi dng c dông it nhAt bay (07) thang 

truàc khi k& thüc thii han hoat dng d c, dông co th biu quyt v vic gia h?n 
hoat dng càa Tng Cong ty theo d nghj cüa HOi  ding quãn trj. 

2. Thôi hn hot dOng së duçic gia hmn them khi có tr 65% tth len tng s 
phiu b&u cüa các c6 dông có quyn biu quy& có mt trrc tip hoc thông qua di 
din dirqc üy quyn có mt tai  Di  hOi  ding c dông thông qua. 

Diu 56. Thanh 1 
1. Ti thiu sáu (06) tháng truâc khi k& thic th?i h?n  hot dng cüa Tng 

cong ty hoc sau khi có mt quyt djnh giãi th T6ng cong ty, HOi  dng quãn trj 
phãi thãnh 1p Ban thanh 1 gm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Di hOi 
dng c dông chi djnh và mOt  (01) thành viên do Hi dng quãn tn chi djnh tr mt 
cong ty kim toán dOc lap. Ban thanh l sê chun bj các quy ch hoat dng cüa 
mInh. Các thânh viên cia Ban thanh l có th thrqc lira chQn trong so nhãn viên 
T6ng cong ty hoc chuyên gia dOe lap. TAt cá các chi phi lien quan dn thanh l se 

diiçic Tng cong ty tru tiên thanh toán triràc các khoãn nçi khác cüa Tng cong ty. 
2. Ban thanh 1 có trách nhim báo cáo cho c quan dang k kinh doanh v 

ngày thành 1p và ngày bAt dAu hoat dOng. K tir th&i dim do, Ban thanh l s thay 
mt T6ng cOng ty trong tAt cã các cOng vic lien quan dn thanh l Tng cong ty 
truàc Toà an và các cci quan hành chinh. 

3. Tin thu duçic tr vic thanh l s dirçic thanh toán theo thu tr sau: 
a. Các chi phi thanh l; 
b. Các khoãn nçi hrang, trçl cAp thôi vic, bão him xA hOi va cac quyn lçri khác 

cUa ngu&i lao dOng  theo thóa uàc lao dng tp th và hcip dng lao dOng  da k k&; 
c. Nq thu; 
d. Các khoán nq khác cüa T6ng cong ty; 
S dir cOn li sau khi dä thanh toán tAt cá cac khoãn nç tr miic (a) dn (d) 

tren day s ctirçrc phân chia cho các c dông. Các c phn uu däi së im tiên thanh 
toán tnixàc. 

XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ 
Diu 57. Giãi quyt tranh chAp ni b 
1. Tnthng hçp phát sinh tranh chAp hay khiu ni CO lien quan tài hot dng 

cüa Tng cong ty hay tâi quyn cUa các c dong phát sinh tr Diu l hay tr bAt cü 
quyn hoc nghia vi do Lut Doanh nghip hay các lut khác hoc các quy djnh 
hãnh chinh quy djnh, gitia: 

a. C dông vâi Tng cOng ty; 
b. Ct dong vâi HOi  dng quãn tn,  Tng giám dc diu hành hay can bO 

quán l cao cap. 

Các ben lien quan c gAng giái quy& tranh chAp do thông qua thiimig lirqng 
và hoà giãi. Trir trlr&ng hçip tranh chAp lien quan tài Hi dng quàn tn hoc Chü 
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tjch Hi dng quán trj, Chü tich Hti dng quàn trj chU trI vic giãi quyEt tranh chAp 
và yêu câu tmg ben trInh bay các thông tin lien quan dn tranh chAp trong vông [15 
ngay] lam vic k tr ngày tranh chAp phát sinh. Tnr?mg hqp tranh chAp lien quan 
tài Hi dng quán trj hay Chü tjch Hi dng quãn trj, bat cü ben nào cüng có th 
yêu cu chi djnh mt5t chuyên gia dc 1p lam trung gian hOa giái cho qua trInh giãi 
quyt tranh chAp. 

2. Trueing hçrp không dat  duc quyt djnh hoà giãi trong vOng [06 tuAn] 
tr khi bAt du qua trinh hoà giài hoc nu quyt dnh cüa trung gian hoà 
giài khong duçrc các ben chAp nhn, mt ben có th dua tranh chAp dO ra 
Trong tài hoc TOa an. 

3. Các ben sê tir chju chi phi cüa mInh có lien quan tâi thu tic thi.wng hrcmg 
và hoà giài. Các chi phi cüa Toà an së do Toà phán quyt ben nào phâi chju. 

XX. BO SUNG VA SIYA DOI DIEU L 
J3iêu 58. Diéu lé Tong cong ly 
1. Viêc si'ra d&, b sung Diu 1 nay phãi dixçic Di hi dông cô dông xem 

xét, quyêt djnh. 
2. Tri.ràng hçip phãp lut có quy djnh lien quan den hot dng cüa Tng 

cong ty chua duçic d cp trong bàn Diu l nay hoc tn.r?mg hçip cO quy djnh pháp 
lut mri khác vOi diu khoãn trong Diu l nay thI ap diing nhUng quy djnh do d 
diu chinh hoat dng cüa Tang cong ty. 

XXI. HIEU LIJC THI HANH 

Diu 59. Ngày hiu lire 
1. Bàn Diu l nay grn XXI Miic, 59 diu dtrçc Di hi dông Co dông 

Tng cong ty c phn bào him Petrolimex nhAt trI thông qua ngày 19 tháng 04 nãm 
2021 và cüng chAp thun hiu 11rc toàn van cUa Diu l nay. 

2. Diu l thrçc 1p thanh 10 bàn, có giá trj nhu nhau và phãi thiçc km gilt 
tai tni si chInh cUa Tng cong ty. 

3. Diu l nay là duy nhAt và chInh thrc cüa Tng cong ty. 
4. Các bàn sao hoc trIch liic Diu 1 Tng cOng ty cO giá trj khi Co chft 

k cüa Chü tich Hi dng quàn trj hoäc ti thiu 1/2 thng s thành viên Hi dng 
quãn trl. 

Ha Ni, ngày 19 tháng 04 nám 2021 
CHU T!CH QUA TR! 
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