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Điều lệ Công ty chấp thuận bởi Đại hội cổ 
đông thường niên ngày 27/04/2007 

 
Điều 11.3:  
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 
10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn 
liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: 
 
Điều 24.3:  
3. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu [5%] số cổ 
phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 
ít nhất sáu tháng [hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% 
quy định tại Điều lệ] có quyền gộp số quyền 
biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 
các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số 
cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên 
tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; 
từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành 
viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành 
viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn 
thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ 
số ứng viên 
 
Article 36.2:  
2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có 
quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở 
lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng 
người lại với nhau để đề cử các thành viên của 
Ban kiểm soát. Nếu như tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm từ 5% 
đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong 
thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 
một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề 
cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được 
đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được 
đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được 
đề cử đủ số ứng viên. 
 

 

Điều lệ sửa đổi yêu cầu chấp thuận của Đại 
hội cổ đông thường niên ngày 28/09/2009 

 
Điều 11.3 
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% 
tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 
tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: 
 
Điều 24.3 
3. Các cổ đông nắm giữ đến 5% số cổ phần có 
quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 
sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của 
từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 
vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ 
phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 
ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 
10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; 
từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; 
từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành 
viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng 
viên 
 
 
 
Điều 36.2 
2. Cổ đông nắm giữ đến 5% số cổ phần có 
quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 
tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của 
từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 
vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có 
quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 
sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% 
đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 
30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 
50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên 
và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên 
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