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Ngày 28 tháng09 nm 2009 
BÁO CÁO SA I IU L  

CÔNG TY C PHN THC PHM QUC T   
 

Chi tit ni dung thay i ca iu l nm 2009 so vi iu l c i hi c ông thng niên 
ngày 27/04/2007 c mô t nh sau: 

 
iu l Công ty chp thun bi i hi c 

ông thng niên ngày 27/04/2007 
 
iu 11.3:  
3. C ông hoc nhóm c ông nm gi trên 
10% tng s c phn ph thông trong thi hn 
liên tc t sáu tháng tr lên có các quyn sau: 
iu 24.3:  
3. Các c ông nm gi ti thiu [5%] s c 
phn có quyn biu quyt trong thi hn liên tc 
ít nht sáu tháng [hoc t l khác nh hn 10% 
quy nh ti iu l] có quyn gp s quyn 
biu quyt ca tng ngi li vi nhau   c 
các ng viên Hi ng qun tr. C ông hoc 
nhóm c ông nm gi t 5% n di 10% s 
c phn có quyn biu quyt trong thi hn liên 
tc ít nht sáu tháng c  c mt thành viên; 
t 10% n di 30% c  c hai thành 
viên; t 30% n di 50% c  c ba thành 
viên; t 50% n di 65% c  c bn 
thành viên và nu t 65% tr lên c  c  
s ng viên 
 iu 36.2:  
2. C ông nm gi ít hn 5% s c phn có 
quyn biu quyt trong vòng 6 tháng liên tip tr 
lên có quyn gp s quyn biu quyt ca tng 
ngi li vi nhau   c các thành viên ca 
Ban kim soát. Nu nh tng s c phn có 
quyn biu quyt mà h nm gi chim t 5% 
n 10% s c phn có quyn biu quyt trong 
thi hn liên tc ít nht sáu tháng c  c 
mt thành viên; t 10% n di 30% c  
c hai thành viên; t 30% n di 50% c 
 c ba thành viên; t 50% n di 65% c 
 c bn thành viên và nu t 65% tr lên c 
 c  s ng viên. 

 
 
 

 
 

iu l thay i  nm 2009 
 
iu 11.3 
3. C ông hoc nhóm c ông nm gi trên 5% 
tng s c phn ph thông trong thi hn liên 
tc t sáu tháng tr lên có các quyn sau: 
iu 24.3 
3. Các c ông nm gi n 5% s c phn có 
quyn biu quyt trong thi hn liên tc ít nht 
sáu tháng có quyn gp s quyn biu quyt ca 
tng ngi li vi nhau   c các ng viên 
vào Hi ng qun tr. C ông hoc nhóm c 
ông nm gi trên 5% n di 10% s c 
phn có quyn biu quyt trong thi hn liên tc 
ít nht sáu tháng c  c mt thành viên; t 
10% n di 30% c  c hai thành viên; 
t 30% n di 50% c  c ba thành viên; 
t 50% n di 65% c  c bn thành 
viên và nu t 65% tr lên c  c  s ng 
viên 
 
iu 36.2 
2. C ông nm gi n 5% s c phn có 
quyn biu quyt trong thi hn liên tc ít nht 6 
tháng có quyn gp s quyn biu quyt ca 
tng ngi li vi nhau   c các ng viên 
vào Ban kim soát. C ông hoc nhóm c ông 
nm gi trên 5% n di 10% s c phn có 
quyn biu quyt trong thi hn liên tc ít nht 
sáu tháng c  c mt thành viên; t 10% 
n di 30% c  c hai thành viên; t 
30% n di 50% c  c ba thành viên; t 
50% n di 65% c  c bn thành viên 
và nu t 65% tr lên c  c  s ng 
viên. 
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