CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

-

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày
29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Giới Số
(“Công ty”); và

-

Căn cứ vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty
ngày 22/5/2015
QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN
Thông qua và chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, chi tiết như
sau :
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời
được đăng tải trên website của Công ty (www.digiworld.com.vn), bao gồm:
1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.
Trong đó:
TT

Chỉ tiêu chủ yếu

Đvt

Giá trị

1

Doanh thu thuần

Tỷ đồng

4.876

2

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

168

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

128

ĐIỀU 2. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014
Thông qua và chấp thuận Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 , với nội dung :
1

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2014 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội
đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối
lợi nhuận của năm 2014 như sau:
Chỉ tiêu chủ yếu

TT

Đvt

Giá trị

1

Lợi nhuận sau thuế năm 2014

Tỷ đồng

128

2

Tổng lợi nhuận phân phối

Tỷ đồng

273

 Trả cổ tức năm 2014:

93,7

 Trả cổ tức bằng tiền mặt (10%/mệnh giá) (Thời gian
dự kiến thực hiện: ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho Hội
đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để trả cổ

Tỷ đồng

23,4

Tỷ đồng

70,3

tức bằng tiền mặt)
 Trả cổ tức bằng cổ phiếu (30%/mệnh giá) (Đính
kèm tờ trình Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu
năm 2014)

ĐIỀU 3. PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU NĂM 2014
Thông qua và chấp thuận Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014, chi tiết như
sau :
I.
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014:
Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 (“Cổ tức
bằng cổ phiếu”) của Công ty sau khi chào bán cổ phiếu quỹ thành công:
1.

Loại cổ phiếu

:

Cổ phiếu phổ thông

2.

Mệnh giá cổ phiếu

:

10.000 đồng / cổ phiếu

3.

Đối tượng phát hành

:

Tất cả cổ đông Công ty có tên
trong danh sách tại ngày đăng
ký cuối cùng nhận Cổ tức bằng
cổ phiếu.

4.

Vốn điều lệ hiện tại

:

108.024.690.000 đồng

5.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát :
hành

6.

Tổng giá trị dự kiến phát hành :
(theo mệnh giá)

70.296.600.000 đồng

7.

Tỷ lệ thực hiện

10:3

:

7.029.660 cổ phiếu

Người sở hữu 10 cổ phiếu cũ
được nhận thêm 03 cổ phiếu
mới.
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Số cổ phiếu phát hành thêm trả
cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được
làm tròn xuống đến hàng đơn
vị.
8.

Nguồn vốn thực hiện

:

Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối của Công ty tại thời
điểm 31/12/2014 (Theo Báo
cáo tài chính kiểm toán năm
2014)

9.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT
quyết định phương án xử lý số
cổ phiếu lẻ phát sinh do được
làm tròn xuống đến hàng đơn
vị sao cho đảm bảo tối đa
quyền lợi của các cổ đông.

10.

Thời gian dự kiến phát hành

:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản
trị lựa chọn thời điểm thích hợp
trong năm 2015

II.

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT
HÀNH
Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số
lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án quy định tại Mục I trên đây.

III.

ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH
THÊM
Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm,
sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước.

IV.

ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc triển khai phương án
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:
i.

Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho
có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty

ii.

Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm
cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc trả cổ tức bằng cổ
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phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
iii.

Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện
các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ
sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát
hành theo phương án nêu trên

iv.

Thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước có
thẩm quyền;

v.

Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay
đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành thêm cổ
phiếu nêu trên

ĐIỀU 4. PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015
Thông qua và chấp thuận Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2015, chi tiết như sau :

STT

1
2
3
4
5

Khoản mục

Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Vốn chủ sở hữu
Cổ tức

Thực
hiện
2014
4,876
168
128
334
40%

Đơn vị tính : Tỷ đồng VN
ĐK không
ĐK thuận lợi
thuận lợi
Chỉ số
Chỉ số
Kế
Kế
tăng
tăng
hoạch
hoạch
trưởng
trưởng
2015
2015
%
%
6,000
23
7,300
50
205
22
228
36
160
25
178
39
688
58
706
111
40%
40%
-

ĐIỀU 5. PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
Thông qua và chấp thuận việc niêm yết cổ phần của công ty Cổ phần Thế giới số, chi
tiết như sau :
1. Niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số:
Nhất trí thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu Digiworld trên Sở Giao dịch
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan:
Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến
việc niêm yết theo quy định của pháp luật và lựa chọn thời điểm thích hợp để đưa
cổ phiếu Digiworld chính thức giao dịch trên HOSE.
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ĐIỀU 6. . PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH TRẢ
THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2015
Thông qua và chấp thuận phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch trả
thù lao HĐQT, BKS năm 2015 với nội dung :
I.



II.




Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2014
như sau:
Số lượng thành viên :
 Số lượng thành viên HĐQT: 06 người .
 Thành viên BKS: 03 người
Năm 2014 không chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
Kế hoạch lương / thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:
Số lượng thành viên:
 Số lượng thành viên HĐQT: 05 người .
 Thành viên BKS: 03 người
Kế hoạch tiền lương của thành viên HĐQT và BKS năm 2015
 Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng / người / tháng
 Thù lao cho thành viên BKS: 5.000.000 đồng / người / tháng
(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 nêu trên chỉ áp dụng cho những
thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)

ĐIỀU 7. PHÊ DUYỆT VIÊC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015
Thông qua và chấp thuận việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 , với nội dung :
Trên cơ sở xem xét các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2015, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công
ty Cổ phần Thế Giới Số kính trình Đại hội Đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Danh
sách các Công ty kiểm toán 2015 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một
trong các đơn vị kiểm toán như sau:
1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
ĐIỀU 8. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
(ESOP THƯỞNG 2015)

Thông qua và chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động
(Esop thưởng 2015), chi tiết như sau :
Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động chỉ được thực hiện
khi lợi nhuận sau thuế cả năm 2015 tăng trưởng trên 25% so với năm 2014, tương
ứng giá trị đạt từ 160 tỷ đồng trở lên.
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I.

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO
ĐỘNG (ESOP THƯỞNG 2015)
1. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
3. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo
danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
4. Đối tượng phát hành : Là người lao động của Công ty
Chi tiết danh sách người lao động và quy
chế phân phối cho người lao động sẽ
được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây
dựng và quyết định.
5. Vốn điều lệ hiện tại : 108.024.690.000 đồng
6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : Bằng 1,5% số lượng cổ phần đang lưu
hành
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : Bằng Số lượng Cổ Phần phát hành *
10.000 đồng
8. Nguồn vốn thực hiện : Nguồn từ thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối tại thời điểm 31/12/2015
9. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công
ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong 01 (một) năm đầu tiên và 50% còn
lại trong 1 năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
10. Phương án thu hồi : Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Người lao động
xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm
nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì số lượng cổ
phiếu này sẽ bị thu hồi.
Và ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý phù hợp dành
cho số lượng cổ phiếu bị thu hồi này
11. Quyền thừa kế : Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thưởng
có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho
người thừa kế theo pháp luật.
Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của
pháp luật về thừa kế.
12. Thời gian thực hiện dự kiến : Trong vòng 45 ngày sau khi được chấp thuận
của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định
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II.

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT
HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng
cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III.

NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM
Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP
THƯỞNG 2015, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước.

IV.

ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động





Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động của Công ty;
Lập phương án phát hành chi tiết;
Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân
phối cho từng đối tượng
Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành; Xử lý số cổ
phiếu bị thu hồi khi người lao động xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa
thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT
cho là nghiêm trọng (bao gồm cả việc phân phối cho đối tượng khác theo các
điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp).

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: phê duyệt
các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và
đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi
mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công
ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành
nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để
thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây..

ĐIỀU 9 . ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM
2015
Thông qua và chấp thuận việc đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
năm 2015, chi tiết như sau :
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Theo quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số, việc Chủ
tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn
hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình
Đại hội đồng cổ đông tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
trong năm 2015.

ĐIỀU 10. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
Thông qua và chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung điều lệ , chi tiết như sau :
Luật Doanh Nghiệp 2014 đặt ra các tiêu chí quản trị doanh nghiệp phù hợp với
các cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành tốt
nhất đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Công Ty cam kết áp dụng mô hình quản
trị minh bạch và đạt các tiêu chuẩn cao nhất có thể.
Chúng ta hiểu rằng Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 –
giữa kỳ Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 và 2016; do vậy, trong khoảng thời gian cho
đến khi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp 2014 và các quy định sửa
đổi liên quan đến mô hình quản trị doanh nghiệp áp dụng cho công ty niêm yết được
banh hành, Hội Đồng Quản Trị đề xuất việc sửa đổi một số điều khoản cơ bản của Điều
Lệ như sau nhằm đảm bảo quyền lợi của Công Ty, cổ đông và đặc biệt là quyền lợi của
cổ đông thiểu số:
1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây của Điều Lệ:
a) Điều 14.2(m) được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại khoản 2 Điều
135 của Luật Doanh Nghiệp 2014):
“Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông
1. Đại Hội Đồng Cổ Đông có các quyền và nhiệm vụ sau:
…..
l. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản của Công Ty hoặc
giao dịch mua do Công Ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng
giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp
nhất đã được kiểm toán gần nhất;”
b) Điều 18.1 và 18.2 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại Điều 141
của Luật Doanh Nghiệp 2014):
“Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
1. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được cọi là hợp lệ khi có số Cổ Đông
và Người Được Ủy Quyền Dự Họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công Ty tham dự.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại
Điều 18.1 nêu trên trong vòng sáu mươi phút kể từ thời điểm ấn định
khai mạc cuộc họp, người triệu tập họp phải hủy cuộc họp. Cuộc họp
Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày
kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất.
Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được triệu tập lại chỉ được coi là hợp
lệ khi có thành viên tham dự là các Cổ Đông và những Người Được Uỷ
Quyền Dự Họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công Ty.”
8

c) Điều 20.3 và 20.4 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại Điều 144
của Luật Doanh Nghiệp 2014):

“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông
…..
3. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại cuộc họp
Đại Hội Đồng Cổ Đông khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a. Được số Cổ Đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ
các trường hợp nêu tại điểm b và điểm c dưới đây.
b. Các quyết định về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số
Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận:
Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty;
Dự án đầu tư, giao dịch bán tài sản hoặc giao dịch mua do
Công Ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản
của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được
kiểm toán gần nhất; và
v. Tổ chức lại, giải thể Công Ty.
i.
ii.
iii.
iv.

c. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm
Soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó
mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ
phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản
Trị hoặc Ban Kiểm Soát, và Cổ Đông có quyền dồn hết hoặc một
phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử
viên. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc thành viên
Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống
thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi
đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên
đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng,
Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử
viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo
tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử.”
4. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ
Đông bằng văn bản được thông qua khi đáp ứng điều kiện quy định tại
Điều 21.8 của Điều Lệ này.”
d) Điều 21.8 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại Điều 144 của Luật
Doanh Nghiệp 2014):
“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để
thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông
…..
8.
Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý
kiến Cổ Đông bằng văn bản được thông qua khi các Cổ Đông đại
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diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của
Công Ty chấp thuận. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được
thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản có giá
trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ
Đông.”
2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty nêu tại mục 1 trên đây có
hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

ĐIỀU 11. THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH
Các quyết định nêu trên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, và có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký,. HĐQT của Công ty có trách nhiệm thi hành nội dung của Quyết
Định này. Quyết định này lập thành 3 bản gốc lưu tại trụ sở chính cùa Công ty.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nơi nhận:
-

Các cổ đông;
UBCK, HOSE (CBTT);
Đăng website Công ty;
Lưu VT.

ĐOÀN HỒNG VIỆT
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