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Diéu le Cong ty Co phón NOng nghip HUng Häu 

PHAN MODAU 

Diéu le nay cluçsc thông qua theo Nghj Quyét so 01/NQ-DHDCD cUa Di hOl dóng cö cong 

thuong niên näm tài chInh 2018 ducic tó chUc chinh thUc vao ngay 31 thang 01 näm 2018 ti 

Thành phO Ho Chi Minh. 

I. DINH NGHIA CAC THUAT NGQ TRONG DIEU LE 

Diéu 1. Giái thtch thuät ngU 

1. Trong Diéu l nay, nhQng thut ngCf duOi clay sê &Icic hiéu nhu sau: 

a. "VOn diéu l' là tóng giá tn mnh giá c6 phn dà bàn hoäc dã cluoc clang k' mua khi thành 

1p doanh nghip va quy dlnh  ti +Jiéu 5 cUa Oiéu lé nay; 

b. 11 Luät Doanh nghip" Co nghia là Luât Doanh nghiep so 68120141QH13 citRic Quc$c hi thông 

qua ngay 26 thàng 11 näm 2014; 

c. "Lut chUng khoán là Luãt chung khoán ngay 29 tháng 6 näm 2006 và Luât st:la d61, bO sung 

mt sO diéu ccia Luât chUng khoàn ngay 24 thang 11 nàm 2010; 

d. "Ngày thành lap" là ngày Cong ty duçc cp Giy chung nhn clang k' doanh nghip (Giy 

chang nhn clang k kinh doanh) và càc giy tO cO gia tr tuang duang Ian dàu; 

e. "NguOi diéu hành doanh nghip" là lông giam dOc, Phô Tong giam dOc, Ké toán truOng va 

nguOi diéu hành khác trong Cong ty duQc HQi dOng quàn trl phé chuan; 

f. "NguOi CO lien quan" là cá nhãn hoc tO chUc duc quy dnh ti khoàn 17 Diéu 4 Lut doanh 

nghip, khoàn 34 Diéu 6 Luãt chUng khoãn; 

g. "CO cong IOn" là cO cOng duc quy djnh ti khoàn 9 Diêu 6 Lust chang khoàn; 

h. "ThOi hn hot dng" là thOl gian hot dng cUa Cong ty duQc quy djnh ti Diéu 2 Diêu lê 

nay va thOi gian gia hn (néu co) duQc Di hQi dOng cO cong cüa Cong ty thông qua bàn9 ngh 

quyét; 

i. "Vit Nam" là nuOc COng hoà X hOi ChU nghia Vit Nam. 

2. Trong iêu lê nay, cãc tham chiéu tOi mQt hoäc môt sO quy dlnh hoäc van bàn khàc bao 

gOm cà nhüng sCla dOi hoäc van bàn thay the. 

3. Các tiêu dé (chuang, diéu cUa Déu lé nay) duac s dung nhàm thuän tiên cho viec hiéu nOi 

dung và khOng ành huOng tOi nQi dung cUa Diéu l nay. 

CONG TV CO PHAN NONG NGHP HUNG HAU 5 

1004A Au C, Phuông PhU Trung, Quân Tan Phtj, TP. Ho Chi Minh - Din thoi: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280 

U 



Diêu lé Cong ty Co phOn NOng nghip HUng HOu 

II. TEN, HINH THQC, TRU SO, NGLJOI DAI DIN THEO PHAP LUAT, CHI NHANH, VAN PHONG 

DAI DIEN, THOI HAN HOAT DONG CUA CONG TY 

Diéu 2. Ten, hlnh thCc, try so, nguoi di din phãp luät, chi nhánh, van phông di din và 

thôi han hoat dOng cOa COn ty 

1. Ten COng ty: 

o TOn tiêng Viêt: CONG TY cO PHAN NONG NGHIP HUNG HU 

o TOn tieng Anh: HUNG HAU AGRICULTURAL CORPORATION 

o TOn giao dich: CONG TY cO PHAN NONG NGHIP HUNG HAU 

o TOn viOt tat: HUNG HAU AGRICULTURAL CORP 

2. COng ty là cOng ty Co phán cO tu cách pháp nhãn phO hQp vOl phãp Iut hién hành cOa Vit 

Nam. 

3. Tru sO dang k' cOa Cong ty là: 

o Dia chi : 1004A Au Ca, PhuOng PhU Trung, Qun Tan PhU, TPHCM 

o Dièn thoai : (028) 3974 1135 - 3974 1136 

o Fax : (028) 3974 1280 

o Email : infohunghau.vn 

o Website : www.agri.hunghau.vn  

4. NguOi di din theo phãp Iut cUa Cong ty 

a. TOng Giám dOc là NguOi di din theo pháp lut cOa COng ty. 

b. NguOi di din theo phäp lut cOa Cong ty là cá nhãn di din cho Cong ty thVc hin các 

quyén và nghia vy phãt sinh tti giao dch cOa Cong ty, di din cho Cong ty vdi tu cách nguyen 

clan, bi clan, nguOi cO quyên IQi, nghia vy liOn quan truOc Trpng tài, TOa an. Trãch nhim cCia 

nguoi cThi diên theo pháp lut thuc hin theo DiOu 14 cUa Luät Doanh nghiep và các quyên, 

nghia vy khàc theo quy dnh cOa pháp Iuãt hin hành. 

c. NgUOi dai din theo pháp luãt cOa COng ty phài CU trU 0 Vit Narn; truOng hap xuát cành 

khôi Vit Nam thi phài Uy quyOn bang van bàn cho nguOi khác dé thyc hin quyOn va nhim 

vu CUa nguOi di din theo pháp lut cOa Cong ty. 
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Diéu îë Cong ty Co phOn NOng nghiep HUng Hôu 

d. Truong hQp hêt thOl hn üy quyên ma nguoi di din theo pháp tuãt ccia Cong ty chua trO 

Iai Viêt Nam va khOng CO Uy quyên khàc thi nguOi duçic üy quyén vn tiep tyc thuc hiên các 

quyén và nghia vy cUa nguOi di dn theo phàp lut cüa Cong ty' trong phm vi dã duQc üy 

quyén cho den khi nguOi di din theo phap Iut cüa Cong ty trO li lam vic ti Cong ty hoc 

cho den khi Hi dông quàn tr quyét dnh CU nguOi khác lam nguoi di din theo pháp Iut cUa 

Cong ty. 

e. TruOng hQp yang mt t Vit Nam qua 30 ngay ma khong üy quyên cho nguoi khác thVc 

hién các quyên va nhim vy cta nguoi di din theo pháp lut cüa Cong ty hoc bj chét, mt 

tich, tm giam, két an tU, b hn ché hoc mt nang IVc  hành vi dan sj thI Hi dOng quán trj 

cU nguOi khác lam di din theo phàp lut cUa Cong ty. 

5. COng ty CO the thành 1p chi nhánh va van phong di din ti dla  bàn kinh doanh dé thUc 

hin càc myc tiêu hot dQng cUa Cong ty phu hQp vOl quyét dnh cüa H dông quàn trj và 

trong phm vi lut phap cho phép. 

6. TrCc khi chàm dUt hoat c1ng truOc thOi hn theo Khoán 2 Diéu 48 hoäc gia han hoat dOng 

theo Diéu 49 Diéu lé nay, thOi hn hoat dong cüa COng ty là 50 näm bat dau tU ngày thành lap 

(ngay 10 tháng 07 näm 2000). 

Ill. Myc TIU, PHM VI KINH DOANH VA HOAT DQNG CUA CONG TV 

Diéu 3. Myc tiêu hot dQng cUa Cong ty 

1. Ngành, nghé kinh doanh cUa Cong ty là: 

1.1 San xut, ché bién càc mt hang thüy hal san. 

1.2 Kinh doanh bat dOng san (chi thuc hin theo Khoán 1 Diéu 10 Luät kinh doanh bat clang 

san). 

1.3 Xuat nhp khu truc tiép thUy hái san, nong san, süc san và cãc loi hang hOa, may mOc, 

thièt bi, vat tu nguyen Iiu, hOa chat, cOng ngh pham. 

1.4 Lap dt cOng trinh h thong din. 

1.5 Xay dung nhà các loai. 

1.6 San xu5t, ché bién cac mt hang nOng san. 

1.7 Up dt cong trinh diéu hOa khOng khI. 

1.8 San xuét, ché bién các mt hang süc san. 
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Diéu le Cong ty Co phOn NOng nghip HUng Hôu 

1.9 Lap dt cong trinh lnh cOng nghip. 

1.10 Xäy dung  Cong trinh k9 thut dan dçing. 

1.11 Tu vn dàu tu (trü tu van tài Chinh, ké toán, phàp lut). 

1.12 NuOi trOng thUy san nQi dla (KhOng hot dng ti try sO). 

1.13 Dào tao dai hoc va sau di h9c (KhOng hot dng ti try sO). 

1.14. Bàn buOn nOng, lam san nguyen lieu (trU gO, tre, nUa) và dng vt sOng. 

1.15. Ban buOn thuc pham. 

1.16 Bàn buOn phãn bón, thuOc trü sàu và hOa chat khàC sU dyng trong nOng nghip. 

2. Myc tiêu hoat dng cUa Cong ty là khOng ngUng phát trin càc hot dng san xuat kinh 

doanh, nang cao nang lUc cnh tranh, tOi da hOa lQi nhun CO the &IQC cUa Cong ty, ci thin 

diéu kiên lam vjêc, nang cao thu nhp và doi sOng cUa nguOi lao dng trong Cong ty, bào dam 

lcii ich hcip pháp cho các cO dong, lam trOn nghia vy vOi nhà nuOc. 

Diéu 4. Pham vi kinh doanh va hoat dong 

1. COng ty duQc phep 1p  k hoch và tn hành tt ca cac hot dQng kinh doanh theo ngành, 

nghê cCia COng ty dã dUQC Cong bO trên COng thong tin dang k doanh nghip quOc gia và 

Diéu l nay, phU hgp vOl quy dlnh cUa pháp lut hin hành và thVc hien càc bin phap thich 

hgp d dt duQC cac myc Uêu cua Cong ty. 

2. COng ty CO the tién hành hot dng kinh doanh trong CaC nganh, nghê khác ma pháp Iut 

khOng cam Va dUQC Di hQi dOng CO dOng thong qua. 

IV. VON DlU L, CO PHAN, Co DONG SANG LAP 

Diéu 5. VOn diéu lé, Co phän, Co dong sang lap 

1. VOn dièu l CUa Cong ty là 211.012.440.000 dOng 'Hai tram muOi mt t khOng trOm mUOl 

ha! triu bO'n tram bón mUoi nghIn dOng,). 

TOng sO vOn diéu l cUa Cong ty dIJQC chia thành 21.101.244 cO phàn vOl mnh giá là 10.000 

dOng/cp. 

2. COng ty CO the thay dOi vOn diêu l khi duQc Di hi dóng cO dOng thông qua và phU hQp 

vOi CáC quy djnh cua pháp luät. 
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Diéu lé Cong ty Co phOn NOng nghiep HUng HOu 

3. Cac c6 phàn cUa COng ty vào ngày thông qua £iêu le nay chi bao gOm cO phán phO thông 

va Co phiéu uu dãi (néu cO). Các quyén va nghia vu cUa cO clOng duçic quy dinh ti Diéu 11 va 

Diéu 12 Oiéu lê nay. 

4. Cong ty cO thO phat hành cac loai cO phàn uu di khác sau khi co su chap thun cUa Di hQi 

dông c6 dong va phU hop vOi càc quy dnh cOa phap luãt. 

5. Ten, dja chi, sO IuQng cO phán va càc thông tin khác ye cO dOng sang ip theo quy dnh cüa 

Lut Doanh nghiep sé duQc nêu t phy lyc dinh kern. Phy lyc nay là rnt phàn cUa Diéu e nay. 

6. CO phàn ph6 thông phài duoc uu tién chào ban cho cac cO ctOng hien hUu theo t lé tucing 

Ung vOi t' le sO hQu cO phán ph6 thông cCia ho trong Cong ty, trU truOng hçip Dal hQi dóng C 6  

dOng quyet djnh khác. SO cO phàn cO dOng khOng dang ky mua hêt sê do HQi dOng quàn trj 

cUa Cong ty quyèt dlnh.  Hi dOng quàn trl CO th phän phOi sO c6 phàn dO cho các dOi tuQng 

theo cac diéu kien va cách thUc ma HQi dOng quàn tn thay là phO hcip, nhung không duoc bàn 

sO cO phàn dO theo cac diéu kien thun ll  hon so vOl nhUng diéu kien dä chào ban cho càc cO 

dOng hiên hQu trU truöng hop cO phàn duoc bàn qua SO giao dich chUng khoán theo phuong 

thUc dàu giá. 

7. Cong ty CO the mua c6 phàn do chInh Cong ty dã phàt hành theo nhung cách thUc duoc quy 

dinh trong Diéu lê nay và phap Iuàt hiên hành. CO phàn do Cong ty mua li là c6 phleu qu a 

Hi dóng quàn tn có the chào bàn theo nhang cách thUc phU hQp vOl quy dnh cüa Diêu l 

nay, Lut Chting khoàn và van bàn huong dn lien quan. 

8. COng ty cO the phát hành các loi chUng khoán khác khi duoc Oi hOi dOng c6 dOng thông 

qua và phU hop vOl quy dinh cüa phàp lut. 

Diêu 6. chUng nhãn CO phiêu 

1. CO dOng cUa Cong ty duoc cap chUng nhn cO phieu tuong üng vOl sO cO phàn và loai cO 

phán sO hQu. 

2. CO phiéu là chUng chi do cong ty phat hành, but toàn ghi sO hoc dO lieu  dien tO xác nhn 

quyên sO hUu mt hoc rnt sO cO phàn cOa cong ty dO. CO phièu phài CO dày dO càc nQi dung 

theo quy djnh ti khoàn 1 Diéu 120 Lut doanh nghiep. 

3. Trong thOl hn ba rnuoi (30) ngày ké tO ngày np dày dO ho so dé ngh chuyén quyén sO hQu 

cO phàn theo quy dlnh  cüa Cong ty hoc trong thOi hn hal (02) thang (hoc cO the läu hon 

theo diéu khoàn phát hành quy dlnh) kO tO ngày thanh toán dày dci tién rnua cO phàn theo 

nhu quy dlnh ti phuong an phát hành cO phiéu cOa Cong ty, nguoi sO hQu sO cO phàn duQc 

cap chOng nhn cO phiéu. NguOi sO hccu cO phàn khOng phai trá cho Cong ty chi phi in chOng 

nhn cO phiéu. 
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4. TruOng hcip chUng nhn cö phiêu bi mat, b hUy hoi hoäc bi hu hong, nguoi sO hciu c6 

phièu dO CO the dé nghi duc cp chUng nhn có phiéu mOi vOi diêu kin phái dua ía bang 

chUng ye vic sO hUu CO phán va thanh toán mi chi phi lien quan cho Cong ty. 

Dé nghi cCia c6 dOng phäi CO CC nOi dung sau day: 

a. C6 phiéu cia b m5t, bi hOy hoi hoc b hu hông duOi hinh thUc khac; truOng hap bj mt thi 

phài cam doan rang cia tién hành tim km hét mUc và néu tim li duQc se dem trã cOng ty dé 

tiêu hUy; 

b. Chu trách nhim ye nhang tranh chp phát sinh tU viêc cap li cO phiéu mOi. 

DOi vOl c6 phiéu cO tOng mnh giá trén muOi triu DOng Viêt Nam, truOc khi tiép nhân dé nghi 

cap c6 phu mOi, NguOi di din theo phap lut cüa COng ty CO the yeu cau chU sO hUu CO 

phiéu dang thông báo ye vc cO phièu bi met, bi hUy hoi hoäc bi hu hông duOl hinh thi3c 

khác va sau 15 ngày, ké tU ngày dang thông bão se dé nghi cong ty cép cO phiëu mOi. 

Diéu 7. ChUng chi chüng khoán khác 

ChUng chi trãi phiéu hoc cãc chUng chi chang khoán khàc cCia COng ty phát hành cO chO k 

cUa nguOi di din theo phap Iuät va dâu cüa Cong ty. 

Diêu 8. Chuyén nhiiçrng c6 phan 

1. Tét Ca càc CO phén duçic tu do chuyén nhuong trU khi Diéu le nay va pháp luát CO quy dlnh 

khác. CO phièu niêm yet trén SO giao dich chUng khoán duçic chuyén nhucing theo cac quy 

dlnh cüa pháp luât ye chung khoàn Va thi truOng chung khoán. 

2. CO phán chua duc thanh toán day dU khOng duQc chuyén nhuQng Va huOng các quyén lQi 

lien quan nhu quyên nhän cO tUc, quyén nhn cO phiéu phát hành dé tang vOn cO phén tU 

nguOn vOn chO sO hQu, quyén mua cO phiéu mOi chào ban và cac quyén ku khác theo quy 

dlnh cUa phap Iut. 

Diéu 9. Thu hOi c' phan 

1. TruOng hap c6 dOng khOng thanh toán day dO va dung hn sO tién phài trà mua cO phiéu, 

Hi dóng quán trj thông báo và cO quyên yeu cáu cO dOng dO thanh toán sO tiên con ll ding 

vOi lal suet trén khoàn tién dO va nhang chi phi phát sinh do vic khOng thanh toán déy dO gay 

ía cho Cong ty. 

2. Thông báo thanh toán nèu trên phài ghi 10 thOl hn thanh toãn mOl (tOi thiéu là bay (07) 

ngay ké tO ngay gCci thông báo), da diem thanh toán và thông bào phài ghi ía twOng hQp 

khOng thanh toán theo dung yeu câu, sO cO phén chua thanh toán hét Se bi thu hOi. 

CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP HONG HAU 10 

1004A Au Ca, PhuOng PhU Trung, Quari Tan PhU, TP. Ho Chi Minh - Dien thogi: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280 

N 



Diéu le Cong ty Co phOn NOng nghiep HUng HOu 

3. Hi dóng quân tr cO quyen thu hôi các có phn chua thanh toán day dü và dUng hn trong 

truOng hop cac yeu cau trong thông báo neu trén khOng duçic thuc hiên. 

4. C6 phán bi thu hói duoc coi là cac cö ph5n duçic quyên chào ban quy dinh ti khoàn 3 Diêu 

111 Lut donh nghip. HQI dOng quán tn CO the truc tiêp hoac Uy quyên ban, tái phän phöi 

theo nhUng diéu kiên va cách thUc ma Hi dOng quân tn tháy là phU hcip. 

5. C6 dOng nam gicl co phán bi thu hôi phá tU bO tu cách có cong dO vOi nhccng có phan do, 

nhung vn phài thanh toán tt cà các khoàn tién CO lien quan cong vOi tién lai theo lãi suát 

huy clang ngàn hang TMCP Ngoi thuong Vit Nam vào thOl diem thu hôi theo quyët dnh cUa 

Hi dông quàn trl ké tci ngay thu hôi cho den ngày thtjc hin thanh toán. Hi dông quàn tr CO 

toàn quyên quyét dtnh vic cuOng ché thanh toán toàn b giá trl Co phiéu vào thOi diém thu 

hOi. 

6. Thông báo thu hói se duQc gCii den nguOi nm gici cO phán b thu hOi truOc thOi diém thu 

hOi. Viêc thu hOi vn CO hiu lc ké Ca trong truOng hp CO sat sOt hoc bt cn trong vic gcii 

thông báo. 

V. Co CAU TO CHUC, QUAN TRI VA KIEM SOAT 

Diêu 10. Co cu tó chUc, quãn tr va kiém soát 

Ca cau tO chUc quán l', quàn tr va kiém soAt cUa Cong ty bao gôm: 

1. Di hOi dOng CO dong; 

2. Hi dOng quàn tn; 

3. Ban kiém soãt; 

4. TOng Giám dOc. 

vi. CO DONG VA DAI HOI DONG co DONG 

Diéu 11. Quyén cüa C' clong 

1. CO cong là nguoi chU sO hccu Cong ty, CO các quyên va nghia vy tuang üng theo sO cO phan 

va loi cO phan ma hp sO hUu. CO dông cN chlu  trách nhim ye n va các nghia vy tài san khác 

cUa Cong ty trong phm vi sO vOn dã gOp vào Cong ty. 

2. CO cOng phO thông cO các quyên sau: 
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Diéu íé COng ty Co phOn NOng nghiep HUng Hçu 

a. Tham dv va phát biéu trong cac cuOc hpp Di hi clóng Co dOng va thuc hin quyên biéu 

quyét truc tiép ti Di hOi dOng Co dOng hoäc thông qua di diên cluçic u' quyén hoäc thuc 

hin bô phiéu tii xa; 

b. Nhn c6 tüc vOl müc theo quyét dnh cUa Di h dóng CO dOng; 

c. Tij do chuyn nhucng c6 phàn cia duçc thanh toán dy dU theo quy dnh cUa Oiéu I nay và 

phap Iuãt hiên hành; 

d. LJu tiên mua c6 phiéu mOi chào ban tucing Ung vOi t' Ie cO phn phO thông ma ho so hciu; 

e. Xem xét, tra c(Iu và trich luc càc thông tin lien quan den có clông va yeu cu sUa clOi cac 

thông tin không chinh xác; 

f. Tiép cn thông tin ye danh sách cO dông CO quyèn dv h9p Dai hOi dOng Co dOng; 

g. Xem xét, tra cUu, trich lyc hoc sao chyp Diêu le cong ty, bién bàn hop fJi hOi dông cO 

dông va cac nghj quyèt cUa Di hi dOng cO dOng; 

h. lruOng hap Cong ty giài the hoäc phá san, cluçic nhàn môt phân tài san con lai tuang üng 

vOi t' l sO hQu cO phn ti COng ty sau khi Cong ty cia thanh toán các khoán ng (bao gOm Ca 

nghia vu nQ clöi vOi nhà nuOc, thué, phi) va cac cO dông nm gii) loi CO phn khác cUa Cong 

ty theo quy dinh cUa pháp lut; 

I. Yêu cu Cong ty mua lai cO ph5n cOa ho trong các truOng hap quy dinh tai Oiéu 129 cUa Lut 

Doanh nghip; 

k. Các quyên khàc theo quy djnh cUa Diêu Ie nay và pháp lut. 

3. CO dong hoc nhOm cO dOng nm gicl tü 10% tOng sO c6 phn phO thông trO len trong thdi 

hn lien tuc tü sáu (06) thang trO len cO các quyên sau: 

a. Dé cCc các Ung viên HQi dOng quàn tr hoäc Ban kiém soát theo quy dinh tucing üng ti các 

Khoàn 2 Diéu 24 và Khoàn 2 Diêu 33 Diéu l nay; 

b. Yêu cau HQi dóng quàn tn thuc hiên vic tniu tp Oi hôi dóng cO dông theo các quy dinh 

ti Diéu 114 và Diéu 136 Lut Doanh nghip; 

c. Kiem tra và nhn bàn sao hoäc bàn trich dan danh sách các cO clOng có quyén tham dv và 

biéu quyèt ti Di hi dOng cO dông. 

d. Yêu cáu Ban kiém soàt kiém tra tüng van dé Cu the lien quan den quàn l', diêu hành hoat 

dQng cia Cong ty khi xét they can thiét. Yêu ceu phài the hiên bang van bàn; phài cô h., ten, 
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c3la chi thuong trü, quOc tich, sO so The can cuOc cong dan, Giy chLfng minh nhãn dan, H 

chu hoc chüng thijc cã nhän hQp pháp khác dOi vOl có dong là Ca nhàn; ten ma sO doanh 

nghip hoc sO quyét djnh thành lap, dia chi try so chinh dOi vOl cO dOng là tO chüc; sO kcQng 

có phan và thOi dim dang k cO phan cüa tUng cO dOng, tOng sO c6 phan cüa cà nhOm c6 

dOng và t' l sO hüu trong tOng sO c6 phán cüa COng ty; van dê can kim tra, muc dich kiam 

tra; 

e. Các quyén khac duçic quy dinh ti £iéu lê nay. 

Diéu 12. Nghia vu cua Co dong 

CO dOng CO nghia vy sau: 

1. Tuan thU Diéu l Cong ty và các quy chë cUa Cong ty; chap hành quyt dnh cUa Di hi 

dOng CO dOng, Hi dOng quán tn; 

2. Tham dv cuOc h.p Di hOl dông cO clong va thvc hiên quyén biéu quyet/bau cCc thông qua 

cac hInh thik sau: 

a. Tham dv va biéu quyét/ bau c trUc tiép ti cuôc h.p; 

b. Uy quyên cho ngudi khác tham dv và biu quyêt/ báu cCc tal cuOc h.p; 

c. Tham dv va biéu quyét/ bau cCI thông qua h9p truc tuyén, bO phiéu din tCi hoäc hlnh thUc 

diên tCi khác; 

d. GUi phiéu bu quyét/ bau cCs den cuOc hop thông qua thu, fax, thu diên ttl 

3. Thanh toán tiên mua c6 phàn dä däng k' mua theo quy djnh; 

4. Cung cap dia chi chinh xác khi dang k9' mua cO phán; 

5. Hoàn thành các nghia vu khác theo quy djnh cUa pháp luát hn hanh; 

6. Chu trách nhim Ca nhàn khi nhàn danh Cong ty duOi mi hlnh thUc d thcc hin mt trong 

cac hành vi sau day: 

a. Vi phm phap lut; 

b. Tiên hành kinh doanh và CáC giao dich khác dé tu lcii hoäc phuc vu loi ich cUa tO chUc, Ca 

nhän khac; 

c. Thanh toán các khoán no chua den hn truOc rUi ro tài chinh cO the xáy ra dOi vOi Cong ty. 
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Diéu 13. Oai hôi dóng co dông 

1. Oi hQi dông Co dOng là co quan CO thm quyên cao nhát cUa Cong ty. Di hQi c6 dong 

thuOng nien duQc t6 chuc mÔi näm mQt (01) lan. Di hi dOng cO dOng phái h9p thuong niên 

trong thOi hn bOn (04) than9 k tü ngày kOt thüc näm tài ChIflh. Trong truOng hçip can thiét 

Hi dOng quán trj CO the dé ngh co quan dãng k kinh doanh gia hn thOi gian tru tp h9p 

Di hi dóng c6 dOng nhung khOng qua sáu (06) thang ke tü ngày két thUc nàm tài chinh. 

2. Hi dông quán tn tO chUc tniu tap h9p Di hôi dOng Co dong thuOng niên và Iua chpn clia 

diem phU hQp. Di hQi dOng cO dOng thuong niên quyét dlnh  nhccng van dê theo quy dnh CU2 

pháp lut va Diéu l Cong ty, dc bitt thong qua CáC báo Cáo tài chInh nàm va d toán cho 

nãm tài chInh tiép theo. TruOng hQp Báo Cáo km toán báo Cáo tài Chjnh nàm ciia cOng ty CO 

các khoàn ngoi trü trQng yéu, Cong ty có the mOi di din cong ty kiem toán dc 1p d hQp 

Di hi dOng cO dOng thuong nien d giài thich cac nOi dung lien quan. 

3. HOi clOng quàn tr phài tniêu tp £i hi dOng cO dOng bat thuong trong cac truOng hQp sau: 

a. Hi dOng quàn trl xét they Can thiét vi lQi ich cüa Cong ty; 

b. Báo cáo tài chInh qu', các báo cáo sáu (06) tháng hoäc báo CáO tài chInh näm cia dtJOC kiém 

toán cüa näm tài chinh phàn ánh von chO sO hUu cia b mat mOt  nCa (1/2) so vOl sO dáu kS'; 

c. Khi sO thành vien H dOng quàn tr, thành viên dOc 1p HOi dOng quàn trl,  Kiem soát vien 

cOn li It hon sO thành vién theo quy dinh ctja pháp luât hoäc sO thành viên Hi dOng quàn trj 

bi giàm qua mt phán ba so vOl sO thành viên quy dinh ti Diêu lé Cong ty; 

d. CO dOng hoäc nhOm cô dOng quy dinh tal Khoàn 3 Diéu 11 Diéu le nay yêu cáu triu tap Di 

hi dOng CO dOng. Yêu CáU tniu tp h9p Di hQi dOng cO dOng phài duQc the hin bang van 

bàn, trong do nêu rO l' do và muc dich cuOc h.p, cO ciCi chCI k cUa các cO dOng lien quan 

hoc van bàn yeu cáu duQC 1p thành nhiêu bàn va tp hQp dci chü k' cCia các cO dOng cO lien 

quan; 

e. Ban kiém soát yeu cáu triêu tap cuOc h9p neu Ban kiem soát cO ly do tin tuOng rang cac 

thành viên Hci dOng quàn trj hoc nguOi diéu hành khác vi pham nghiem tr9ng càc nghia vy 

ccia ho theo Diêu 160 Lut Doanh nghip hoc Hi dOng quàn trl hành clông hoäc cO ' dlnh 

hành dOng ngoài phm vi quyên hn ccia minh; 

f. Càc tnuong hop khác theo quy dnh cUa pháp luät va Eiêu le cong ty. 

4. Tniêu tap hpp Dai hi dOng cO dong bat thuong: 
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Diéu I Cong ty Cd pldn Nong nghip HUng Hôu 

a. Hi dóng quán tn phài tniu tp hpp i hOi ddng có dOng trong thOi han ba mucil (30) ngày 

k to ngày so thành vien HOi ddng quán tr, thành vien clOc p HOi ddng quán tn, Kim soãt 

viên cOn Ii nhu quy dnh tai Diem c Khoán 3 Diéu nay hoäc nhãn duoc yéu cäu quy dinh tai 

Diem d va Diem e Khoán 3 Diéu nay; 

b. lruOng hop HOI cldng quán tn không triu tap hop Di hi dOng Cd dOng theo quy dinh tai 

Diem a Khoán 4 Diéu nay thi trong thOl hn ba muoi (30) ngay tiêp theo, Ban kiem soät phái 

thay the HOi cldng quán tn tniéu tap hop Di hOi ddng cO dOng theo quy dinh Khoán 5 Diéu 136 

Lut Doanh nghiep; 

c. TruOr.g hop Ban kiém soát khOng triu tp hop Di hi ddng cd dOng theo quy dinh tai Diem 

b Khoàn 4 éu nay thi trong thOl hn ba muoi (30) ngay tp theo, Cd dông hoc nhOm Cd 

dOng cO yeu cáu quy dnh t Diem d Khoán 3 Diéu nay cô quyén thay the Hi ddng quàn tn, 

Ban kiém soãt triêu tap hop Dai hi ddng Cd dOng theo quy dlnh  Khoán 6 Diéu 136 Lut Doanh 

nghiep. 

Trong trudng hcip nay, cd dong hoc nhôm cd dOng tru tap hpp Di hOi cldng c6 clông Co 

quyên dé nghj cc quan dang k' kinh doanh giám sat tninh tu, thU tuc tniu tap, tiën hành hpp 

vA ía quyét dinh cUa Di h ddng c6 dOng. Tat cá chi phi cho vic tniu tap và tiën hành hop 

Di hi ddng Cd dOng duc COng ty hoàn i. Chi phi nay khOng bao gOm nhang chi phi do cd 

dOng chi tiêu khi tham dtj Di hi dOng c6 dOng, ké Ca chi phi an 0 va di i. 

Diéu 14. Quyén va nhim vy cUa Di hi ddng cd dong 

1. Dai hOi ddng cd dOng thuong niên CO quyCn tháo un Va thông qua: 

a. Báo cáo tài chinh näm ciucc kiém toán; 

b. Bão cáo cUa HOi ddng quán tn; 

c. Báo cáo cüa Ban kiCm soAt; 

d. Ké hoach phát tnién ngn hn vA dài hn cUa COng ty. 

2. Di hi ddng cd dOng thông qua quyCt nh ye các vn dé sau: 

a. Thông qua các báo cáo tài chinh nám; 

b. MUc cd tuc thanh toán hang nãm cho mdi Ioi cd phán phO hOp  vOi Lut Doanh nghip và 

các quyén gn lien vdi loi cd phán dO. MUc cd tUc nay khOng cao hen mUc ma Hi ddng quán 

tr dé ngh sau khi dã tham kháo ' kién các cd dOnq tai Dai hi ddng cd dOng; 

c. SO lucing thành viên cUa Hi cldng quán tnl, Kiém soát vién; 
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Diéu ìé Cong ty Co phón NOng nghiep HUng HOu 

d. LVa  chpn cong ty kim toán dQc lap; 

e. Báu, mien nhim, bãi nhim va thay the thành viên HQi dOng quán tr và Ban kiem soát; 

1. TOng 56 tiên thu lao ctia các thành viên HOI dóng quán tn va Báo cáo tién thu lao cüa Hi 

dông quán tn; 

g. B6 sung va sCfa dOi Diêu l COng ty; 

h. Loai c6 phan va so luQng cO phàn mOl duçic phát hành dOi vOl mOi Io cO phán và vic 

chuyen nhucing c6 phán cOa thành viên sang 1p trong vOng ba näm dáu tiên ké tU ngày thành 

I p; 

I. Chia, tách, hcsp nht, sap nhp hoäc chuyén dOl Cong ty; 

j. 16 chUc Ii và giái the (thanh I) Cong ty va chi djnh nguOi thanh l; 

k. Kiém tra va xci I' các vi phm cUa Hi dóng quán trl, Ban kiém soát gay thit hi cho Cong ty 

và các cO dOng cOa Cong ty; 

I. Quyét dlnh  giao djch dáu tu hoc ban sO tài san Cong ty cO gia t bang hoc IOn hon 35% 

tOng giã tr tài san cUa Cong ty duQc ghi trong báo cáo tài chinh k' gán nht cOa Cong ty; 

m. Quyét dlnh  mua li trén 10% tOng so cO phán phát hành cOa mOi loi; 

n. Cong ty k kt hp d6ng giao dlch  vOl nhang dOi tuQng duc quy dnh ti Khoán 1 Diu 162 

Luät doanh nghp vOl giá tr bang hoc IOn hon 35% t6ng giá ti tài san cUa Cong ty Va cac chi 

nhánh cda Cong ty duVc ghi trong báo cáo tài chinh gn nht duc kim toán; 

o. Các van îé khác theo quy dlnh  cOa éu le nay va quy dlnh  cüa pháp luât; 

3. CO dong khOng duoc tham gia bô phiéu trong các truong hop sau dày: 

a. Thong qua các hQp dOng quy dnh ti Khoán 2 Diéu nay khi cO dOng dO hoc nguOi cO lien 

quan tOi cO dOng dO là mQt ben cUa hQp dOng; 

b. Vic mua li cO phân cOa cO dOng dO hoc cUa nguOi CO lien quan tOi c6 dOng dO trU truOng 

hQp vic mua Ii cO phán dugc thVc hin tuong Ung vOl t' l sO hccu cUa tt cá các cO dOng 

hoc viec mua lai duçic thuc hin thông qua giao dich khOp lnh trên SO giao dlch  chUng 

khoán hoc chào mua cong khai theo quy dlnh  cUa pháp Iuät. 

4. Tht ca các nghi quyet va các vn dé dã ducsc dua vào chuong trinh hQp phái duoc dua ía 

thào luân và biéu quyét tai Di hi dOng cO dong. 
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Diéu 15. Các dai dien duoc uy quyén 

1. Các Co dOng cO quyén tham dv cuOc hop Dai hOi dóng CO dOng theo quy dinh ca phãp Iut 

CO th u' quyén cho Ca nhän, tO chUc dai diên. lruOng hop cô nhièu han mQt nguOi di din 

clucic cU thl phài xac dnh Cu th sO cO phàn va so phiêu ducsc u' quyên cho mOi nguOi di 

diên. 

2. Viêc u' quyên cho nguoi di din dU hpp Di hi dOng cO dOng phài 1p thành van bàn theo 

m5u ccia Cong ty va phãi CO chU k theo quy djnh sau dày: 

a. TruOng hcip c6 dOng cá nhàn là nguOi u' quyén thi giy üy quyên phài cO chU k' cOa cO 

dOng do và nguOi duQc üy quyên d hpp; và Ca nhàn, nguOi di din theo phap lut cüa tO 

chUc duic üy quyên dv hop. 

b. TruOng hap cO dOng tO chUc là nguOi u' quyén thi giy Uy quyên phái cO chQ k9' cüa nguOi 

di din theo u quyên, nguOi di din theo phàp luät cüa cO dOng tO chUc và nguoi duoc Uy 

quyên dv h9p; 

c. Trong truOng hcip khàc thi giy u' quyèn phài CO chCt k cUa Nguôi dai din theo pháp luät 

cUa cO dOng và nguoi ducsc u' quyén dv hop. NguOi ducic Uy quyên dv h.p Di hi dóng cO 

dOng phài np van bàn Uy quyén khi dang k' dV h9p truOc khi vào phony h9p. 

3. TruOng hop luàt su thay mt cho nguoi u' quyên k' giy chi dlnh  dai din, viêc chi dinh dal 

diên trong truong hop nay chi duoc coi là cO hiêu lvc nu 9i5y chi djnh di din dO duoc xut 

trinh cUng voi giy u' quyén cho lut su hoc bàn sao hQp l ccia g15y u' quyén dO (néu truOc 

dO chua dang k vOi Cong ty). 

4. TrU truOng hop quy djnh tai Khoàn 3 Diêu 15, phiu biéu quyèt/ phiéu báu cCI cUa nguOi 

duoc u quyén dv h.p trong pham vi duoc u' quyên van cO hiu luc khi cO môt trong cac 

truOng hcip sau day: 

a. NguOi u' quyén dà chêt, bi hn ch nang lvc hành vi dan sv hoãc bi m5t näng luc hành vi 

dan sv; 

b. NguOi u' quyén d hu' bô viêc chi djnh u' quyên; 

c. NguOi u' quyên dã hu' bO thm quyén ccia nguoi thijc hin vic u' quyén. 

Diéu khoàn nay khong ap dyng trong truong hQp COng ty nhn duQc thông báo ye mt trong 

cac stj kin trên truOc giO khai mac cuQc hop Di hôi clOng cO dOng hoäc truOc khi cuOc hpp 

ducic triêu tap laL 
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Diêu I COng ty Co phOn NOng nghiep HUng Háu 

Diéu 16. Thay doi các quyên 

1. Vic thay dói hoäc hu' bO cac quyên dác bt gn lien vOl mt loai có phn uu dai CO hiu 

lic khi duic c6 dông näm giQ It nht 65% CO phn ph6 thông tham dv hop thông qua dOng 

thOi ducic c6 clang nm giü it nht 65% c1uyén biu quyét cUa loai cO phán uu di nOi trn biéu 

quyèt thông qua. Viêc to chüc cuOc hçp cija cac cO clông nm giQ môt loai cO phn uu dãi dé 

thông qua viêc thay dOi quyén nêu trên chi cO gia tr khi CO tOi thiéu hai (02) cO cong (hoác di 

din cluçic üy quyén cUa hp) va nm glU tOi thiéu môt phán ba (1/3) giá tn mênh giá cUa cac cO 

phán loai dO dã phát hành. Truông hQp không CO dU sO di bu nhu neu trên thl cuc hpp 

duQc t6 chUc li trong vOng ba mui (30) ngày sau dO va nhQng nguOi nm giU cO ph5n thuc 

loi dO (khong phy thuc vào sO kJng nguoi và sO c6 phn) cO mt truc tiép hoc thông qua 

dai diên duc u' quyén déu duQc col là dU sO luQng di biéu yeu cu. Ti các cuQc h9p cCia cO 

dông nâm giU cO phàn uu dãi nêu trén, nhQng nguOi nm giQ cO phàn thuoc loal dO CO mt 

tnjc tiép hoc qua nguOi di din cO the yeu câu bO phiéu kin. MÔI c6 phn cüng loi cO quyén 

biéu quyét ngang bng nhau tal các cuQc hçp nêu trên. 

2. ThU tuc tién hành càc cuOc h.p riêng blt nhii vy duQc thUc hin tuang tj vOl các quy djnh 

ti Diêu 18 Va Diêu 20 Diéu l nay. 

3. TrU khi các diéu khoán phát hành cO phàn quy dlnh  khác, cãc quyên däc biêt gn lien vOl 

các loai cO phân CO quyên uu dal dOi vOi mQt sO hoc tht cá các v5n dé lien quan den vic phàn 

phOi lcii nhun hoäc tài san cUa Cong ty khOng bi thay d61 khi Cong ty phát hành them các cO 

phn cUng loal. 

Diéu 17. Triêu tap Di hoi dóng c' dong, chuong trinh h.p và thông báo hçp Dai hôi dOng 

codong 

1. HQi dOng quàn trl triu tp Dai hi dOng cO clang hoc Di hi dOng cO dOng duçic tnieu tp 

theo cac truong hcip quy dinh ti Diem b hoc Diem c Khoán 4 Diéu 13 Diéu l nay. 

2. NguOi tniu tp Di hQi dOng cO dOng phài thuc hin nhang nhim vu sau dày: 

a. Chun bj danh sách cO cong dU diéu kin tham 913 Va biéu quyét ti Di hQi dóng cO cOng. 

Danh sách c6 clang cO quyên d hpp Di hi dóng cO clang duçic 1p  khOng sOm han muOi (10) 

ngày lam vic truOc ngay gUi thông báo mOi hpp Di hi dông cO dông; 

b. Chun b chuang trinh, nci dung di hi; 

c. Chun bi tài lieu cho di hi; 

d. Dv tháo nghj quyét Di hOi dOng cO dong theo ni dung dv kién cUa cuOc hop; 
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e. Xãc clinh thOi gian va clia dim to chik clai hôi; 

f. 
Thông báo và gi thông bäo hop Dai hi dOng cd dông cho tat ca cac cO dông có quyén du 

hop; 

g. Các cOng viêc khãc phuc vu dal hOi. 

3. Thông baa hpp Dai hi dông cd cong duoc gOi cho tat ca cãc Cd dOng bang phucing thac 

báo dam cldng thOi cOng bO trén cOng bd trén trang thông tin clin ttic cOa Cong ty, Uy ban 

ching khoãn Nhà nuOc, và SO giao djch ching khoãn. NguOi triu tp hop Dai hOi ddng cO 

clang phài gOi thông baa mOl hop den tat ca cãc cd dOng trong Danh sách cO clang cO quyén 

du hop châm nhát muOi Ci0) ngày trUdc ngày khai mac cuOc hop Dai hOi ddng cd dông, (tinh 

tO ngày ma thông baa duoc gOi hoc chuyen di mQt cách hp l, duc trà cuOc phi hoc dUc 

bO vào horn thu). Chucing trinh hop Dai hi ddng c6 dông, cac tài lieu lien quan den cac van 
dé se duoc biéu quyet tal dai hQi ducic gOi cho cac co clông hocIvà clang trén trang thông tin 
din tO CU2 Cong ty. Trong twOng hçp tAi lieu không duoc gOi kern thông bào hop Dai hôi 

ddng cd dông, thông báo mOi hop phái néu ía duang d5n den toàn b tài !iu hop d cac cd 

cong cô the tiCp can, baa gdrn: 

a. Chucing trinh hpp, cãc tài lieu sO dung trong cuc hop; 

b. Danh sách và thông tin chi tiét cCia cãc 3ng vién trong truOng hp bàu thành vién Hi ddng 

quan tn, Kiëm soát viên; 

c. The hoäc Phiéu biéu quyét, báu ctic; 

d. M5u chi djnh dal diên theo Oy quyén dii hop; 

e. Du thào nghi quyét ddl vOl tOng van dC trong chucnq trinh hop. 

4. Cd clang hoäc nhôm c6 dông duc dé cp tai Khoàn 3 Diêu 11 +Jiéu k nay cO quyén ki€n 

nghi các van dé dim vào chuong trinh hpp Di hi ddng c6 cong. Kién nghj phài duc lam 

bang van bàn và phài duc gOl cho COng ty It nhCt ba (03) ngày lam vc truOc ngay khai mc 

Di hi ddng Cd dông. Kién nghi phài bao gdm h Va ten Co dOng, da chi thuOng trU, quOc 

tich, sO The can cuoc cong dan, Glay chOng minh nhãn dan, H chiCu hoãc chUng thijc cá 

nhàn hp phap khác ddi vdi cO dông là Ca nhân; ten, ma sO doanh nghip hoc sO quyét dlnh 

thành lap, clia chi try so chInh dOi vOi cO clang là tO chOc; sO luong va loi cO phàn cd clang dO 

nam glU, và ni dung den ngh dua vao chuong tninh hop. 

5. NguOi triu tp hpp Di hi ddng cO cong CO quyén tO chOl nhOng kién nghi lien quan den 

Khoàn 4 DiCu nay trong cac truOng hp sau: 
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Diêu I COng ty Co phOn Nang nghip Hông Häu 

a. Kin ngh duic gOi dn khOng dung thOi hn hoc khOng 00, khOng clung ni dung; 

b. Vào thOi dm kién nghi, cO cOng hoc nhOm cO dOng khOng CO 00 It nht 10% cO phn ph6 

thông trO len trong thdi gian lien tçlc It nht sãu (06) thang theo quy dnh ti Khoàn 3 Diéu 11 

Diéu lé nay; 

c. Vn dé kin nghi khOng thuOc phrn vi thm quyén cOa Di hi dOng cd dông bàn bc va 

thông qua. 

d. Càc truOng hop khác theo quy clinh cOa pháp lut va Diêu k nay. 

6. HOI dông quán tn phãi chun bj di.j thào nghi quyêt cho tong van dé trong chuong trnh 

hop. 

7. Cac nghi quyèt Dal hi ddng có dông duoc thông qua bng 100% tong sO cO phn cO quyén 

biéu quyét là hp phàp va cO hiêu lVc  ngay Ca khi trinh tu va thU tuc thông qua ngh quyet dO 

không ducic thuc hin dung nhu quy dinh. 

Diéu 18. Các diéu kiên tiên hành hçp D hi dOng cO donq 

1. CuOc hop Dal hOl dOng cO dông duoc tiOn hành khi CO sO cO dong dv hpp dai diên cho It 

nht 51% tOng so cO phãn CO quyOn biéu quyOt. 

2. TruOng hop không cO 00 sO luong dal bidu can thiOt trong vOng ba mud (30) phUt kO tO thOi 

diem xác dnh khai mc di hi, nguOi tru tp hpp hOy cuc hpp. Cuc hpp Di hi dOng ccl 

dOng phài duoc triéu tap li trong vOng ba mud (30) ngày kC to ngày dv dnh hop lan thu 

nhat. Cuc hpp cUa Di hi dOng ccl dOng triu tp 15n thu hal chi duQc tn hành khi CO sO ccl 

dông d hp di diên It nhàt 33% tOng sO phidu cO quydn biOu quyOt. 

3. TruOng hop dl hOi lan thO hal khOng ducic tiOn hành do khOng cO dO sO dal biéu can thiOt 

trong vOng ba mud (30) phUt kO tO thOi diem an djnh khai mc di hOi, cuc hop Di hi dOng 

ccl dông n thu ba CO the duc tru tp trong vOng hal mud (20) ngày ké to ngày dci dlnh 

hpp lan thu hai. Trong truOng hQp nay, cuc hpp cUa Di hi dOng ccl dOng duoc tién hành 

khOng phci thuc vao tOng so phiéu cO quyén biéu quyét cUa các ccl cong dcl  hop, clucic col là 

hop lé va cO quyén quyét dinh tat ca cac van dé dU kién duc phé chuan ti cuQc hop Di hOi 

dOng ccl cong n thu nhât. 

Diéu 19. ThC thQc tiên hành h9p và biéu quyt tai Dai hôi ddrig ccl dong 

1. lruOc khi thai rnc cuc hpp Di hi dOng ccl dOng, Cong ty phài thccc hin thU tçic dang k 

ccl cong va phái thcic hin vic clang k' cho dOn khi cãc ccl cOng có quyOn dci hpp CO mt clang 

k' hOt. 
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Diéu ìë Cong ty Co phOn NOng nghiep HUng HOu 

2. Khi tién hành dang k Co dOng, Cong ty cap cho tüng cO dOng hoc di din duQc u' quyen 

cO quyén biéu quyét mt the biéu quyét/ phiéu biéu quyét/ phiëu bau cU, trén do ghi sO clang 

k, hp và ten cüa cO cong1  h9 và ten dal din duçic u' quyên va sO phiéu biu quyét cUa cO 

cong dO. Khi tién hành biu quyt ti dai hQi, sO the tan thành nghi quyét duçsc thu truOc, sO 

the phàn dOi nghj quyèt duQc thu sau, cuOi cOng dém tOng sO phiéu tan thành hay phan dOl 

dé quyét dinh. TOng sO phiéu tan thành, phàn dOi, bO phiéu trng hoäc khOng hçip Ie tüng van 

dé duçic Chü toa thông báo ngay sau khi tién hành bu quyet van dé dO. Di hQi báu nhUng 

nguOi chiu trách nhim kiém phiéu hoäc giám sat kim phiéu theo dé ngh cUa ChO top. SO 

thành viên cUa ban kiém phiéu do Di hQi dOng c6 cOng quyét dlnh  can cU dé nghi cUa ChO 

to nhung khOng vucit qua sO nguoi theo quy dinh cUa phap uàt hin hành. 

3. CO cOng hoäc clai dn ducsc Uy quyén den sau khi cuôc h.p dã khai mc den dV Di hi 

dOng cO cong muon CO quyên clang k ngay va sau dO cO quyén tham gia và biéu quyét/ bau 

ci1 ti dai hOi. Chü to khOng CO trach nhim dUng d hi dé cho cO clang den muQn clang k' 

va hu luc cUa nhUng nOl dung d duçic biéu quyèt/ bau cU truOc dO khOng thay dOl. 

4. ChU tich Hi dOng quàn tn lam chU to các cuOc hpp do HQi dOng quán tn tniu tap. TruOng 

hQp ChU tich  yang mt hoc tm thOi m5t khà näng lam vic thI các thành viên con li bau 

mt nguOi trong sO ho lam chU toa cuôc hop theo nguyen tâc da sO. TruOng hQp không bau 

duQc nguOi lam chU t9a, TruOng Ban kiém soát diéu khién dé Di hi dOng c6 cOng bau chU 

t,a cuOc h9p trong sO nhUng nguOi dv h . p và nguoi cO phiéu bau cao nh5t lam chU t9a cuQc 

hpp. 

hong các truOng hQp khác, nguOi k' ten triu tp h9p Di hQi dóng c6 dOng diéu khin i 

hi dOng cO clang bau chU to cuQc h9p và nguOi cO sO phiéu bau cao nhat ducK cCc lam chU 

to cuOc hop. 

5. Chuong trmnh và nOi dung cuc hpp phái duQc i hQi dOng Co clang thong qua trong phiên 

khai mc. Chuang trmnh phái xác dlnh  nO và chi tiét thOi gian dOi vOl tUng van dé trong ni 

dung chucing trInh hop. 

6. ChU toa dl hQi cO th hoãn di hi khi cO sij nhat tn hoäc yêu câu cUa Oi hOi dOng cO cong 

da cO dO sO luong di biëu dv h9p theo quy dlnh  tai khoàn 8 Diéu 142 Luât doanh nghip. 

7. ChO toa cOa dai hOl CO the tién hành cac hoat clang can thiét dé diéu khién Di hi dOng cO 

cOng mt cách hp l va cO trot tc, theo chuong trinh da duc thông qua và phàn anh duc 

mong muOn cUa da sO di biéu tham dv. 

8. NguOi tniu tap h9p Di hQi dOng cO dOng cO the yêu cau các cO cOng hoc di din duQc u' 

quyén tham d Di hOi dóng cO cOng chu s1 kiém tra hoc cac bin phap an ninh cho là thich 

hcip. TruOng hçip cO cO dOng hoäc dai diên duçic u' quyên khOng chiu tuân thU nhUng quy 
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Diéu le Cong ty C phón NOng ngliiep HUng Hôu 

clinh ye kiém tra hoäc cac biên phap an ninh neu trén, nguoi triêu tp hop Dai hOi dông Co 

dOng sau khi xem xét môt cách cn tr9ng Co th tU chOi hoäc truc xuát cO clOng hoãc cli diên 

neu trên tham gia clal hOi. 

9. NguOi triêu tp h9p Di hi dOng c6 dông, sau khi cia xem xét mt cách cn tr9ng, CO th 

tién hành cac bin pháp clucic Hi clOng quán tn cho là thich hcip îê: 

a. BO tn ch6 ngOi ti cila diem hpp Di hOi dOng cO clang; 

b. Báo dam an toàn cho mi nguoi CO mt ti cac dla  diem h9p; 

c. To diêu kin cho c6 dOng tham dU (hoc tiép tyc tham d) di hi. 

Nguoi tniu tp hop Di hQi dóng cO cong cô toàn quyén thay d61 nhQng bin pháp nêu trên 

va ap dung tt cà các bin pháp néu thy can thiét. Các bin pháp àp dung Co the là cap giay 

vào ct:ca hoäc stc dung nhüng hInh thüc lVa  ch9n khác. 

10. Trong truOng hop ti Dai hOl dOng c6 dOng CO ap dung các biên phap neu trén, nguOi tniu 

tp hpp Di hOi clang cO clOng khi xác dlnh  da dm di hQi CO the: 

a. Thông báo di hQi dugc tn hành ti dja diem ghi trong thông báo và chü toa clai hQi CO 

mat tai dO ("Dia diem chinh cüa dai hal"); 

b. BO tnt, tO chuc dé nhQng cO clang hoäc di din ducsc u' quyén khOng dv hpp du9c theo 

Diéu khoàn nay hoc nhccng nguOi muOn tham gia 0 dla  diém khác vOi dja dm chInh cUa di 

hôi cO the dOng thOi tham dv di hQi; 

Thông báo ye viec tO chüc di hOi không can nêu chi tiét nhQng biên phap tO chüc theo Diêu 

khoán nay. 

11. Trong Diêu l nay (tnü khi hoàn cánh yeu càu khác), m91 cO cOng duçic coi là tham gia di 

hOl 6 dja diém chinh cUa dai hôi. 

Hang nãm Cong ty phài t6 chüc Di hQi dOng cO clang tt nhat mt (01) lan. Di hi dóng cO 

clang thuong niên khang ducic tO chUc duOl hinh thfc lay ' kiën bang van bàn. 

Diêu 20. Thông qua quye't dinh cUa Dai hôi dOng c 6  dông 

1. Nghj quyét, quyét dlnh  ye nQi dung sau dày duoc thông qua neu duçic sO cO cOng clai diên it 

nhat 65% tOng so phiéu cO quyén biéu quyét cUa tat Ca cO cong (hoäc các di diên duçic Uy 

quyên) dv hop tan thành hoäc it nhãt 65% t6ng so phieu cO quyên biéu quyet tan thành bang 

hInh thUc lay ' kiën cO cong bang van bàn: 
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Diéu íë Cong ty Co phOn NOng nghiep HUng Hçu 

a. Loai CO phn và tOng so cO phán cUa tüng foi; 

b. Thay dOi nganh, nghé và Iinh vuc  kinh doanh; 

c. Thay dOi co cáu tO chUc quán iy cong ty; 

d. DV an dáu tu hoãc bàn tài san có gia tn bang hoãc IOn hon 35% tOng gia trj tài san duQc ghi 

trong báo cáo tài chInh gán nhit cUa cOng ty; 

e. 16 chccc Iai, giài th Cong ty. 

2. Các nghi quyét, quyét dinh khác duoc thông qua khi cluoc sO cO dOng dal diên it nhãt 51% 

tOng so phiéu biéu quyt cOa tat Ca c6 clOng dv h9p tan thành hoäc it nhãt 51% tOng so phiéu 

co quyén bu quyét tan thành bang hinh thUc y ' kién cO dOng bang van bàn, trü cac truOng 

hcip quy dlnh  ti khoán 1 và khoán 3 Déu nay. 

3. hong truOng hcsp sO Ung vien IOn hon sO thành vien HOi dOng quàn trj hoäc Kim soát viên 

can báu thl vic bau thành viên Hi dóng quan till Ban kim soát phái thUc hin theo phuong 

thUc bàu dOn phiéu, theo do mOi CO dOng CO tOng sO phiêu báu tuong Ung vol tOng sO c6 

phán sO hUu nhän vOl so thành viên dugc bàu cOa Hi dOng quán tn hoäc Ban kim soát Va cO 

dOng CO quyén dOn hét hoäc môt phán tOng sO phu báu cUa minh cho môt hoäc mQt sO Ong 

cO vien. NguOi trUng cO thành viên Hi dông quàn tn hoãc Kiém soát vien duçic xác dinh theo 

sO phiéu bau tInh tU cao xuOng thàp, bat dáu tü Ong cCI vién cO s° phiêu bàu cao nhát cho den 

khi dU so thành viên quy dinh tai Diéu I cong ty. TruOng hcip cO tü 02 Ung cO vin trO len dat 

cOng sO phieu báu nhu nhau cho thành vien cuOl cOng cOa Hi dOng quàn tn hoäc Ban kiem 

soát thl se tién hành bàu Iai trong sO các Ong cO vien CO sO phièu bâu ngang nhau hoäc Içia ch9n 

theo tiêu chi quy ché bàu cO. hong truong hQp sO Ung viên nhó hon hoc bang sO thành viên 

HQI dóng quàn trj hoc Kiém soát viên can báu thI vic báu thành viên Hi dOng quán till Ban 

kiém soát phái thVc hiên theo phuong thOc biéu quyét (tan thành, khOng tan thành, khong cO 

' kién). T' I biéu quyét thông qua theo phuong thOc biéu quyét thuc hiên theo khoàn 2 diéu 

nay. 

Diéu 21. Thám quyén va the thUc lã'y y kiê'n cO dông bang van bàn dé thông qua quyet dinh 

cUa Dai hôi dOng co dOng 

Tham quyén Va the thOc lay ' kièn cO dOng bang van bàn dé thông qua quyét djnh cOa Di hi 

dOng c6 dông ducic thuc hiên theo quy djnh sau dày: 

1. Hi dOng quàn trl CO quyén lay kién cO dOng bang van bàn dé thông qua quyét djnh cOa 

Dal hi dOng cO dông: 

a. SOa dOl, bO sung các nQi dung cOa Diêu lê cOng ty; 
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b. Dinh huOng phat then cong ty; 

c. Loi c6 phn va t6ng 56 cO phn cUa tt'Jng loi; 

d. Bu, mien nhiêm, bi nhim thành viên HOI dông quán tn và Ban kiém soát; 

e. Quyét dnh dáu tu hoc ban so tài san cô giá trj bng hoäc IOn hon 35% t6ng giá tn tài san 

duQc ghi trong báo cáo tài chinh gán nht cUa cong ty, hoc mt t' l& giá trl khác nhô hon do 

Diêu le Cong ty quy dnh; 

f. Thông qua báo cao tài chInh hang nám; 

g. T6 chüc Ii, giái the cong ty; 

h. Thay dOi nganh, nghé va linh vtic knh doanh; 

I. Thay dOi cci cu tó chUc quán I' cong ty; 

j. Các vn dé khác khi xét thy can thiét vi Içii Ich cUa Cong ty. 

2. Hi dông quàn tn phái chun b phiëu lay ' kién, dV tháo nghi quyt cUa Di hOi dOng cO 

clOng va các tài lieu giái trinh dv thào nghl quyêt. HOI dOng quán trl phái dam bào gUi, cong 

bO tài lieu cho các có dong trong môt thôi gian hgp ly dé xem xét bieu quyét và phái gUi It 

nhat muOi (10) ngày truOc ngày hét hn nhn phiéu lay ' kién. Yêu cáu va cách thUc gUi phiét. 

lay ' kién và tài lieu kern theo ducic thuc hiên theo quy dinh tai khoán 3 Diéu 17 Diéu lé nay. 

3. Phiéu lay ' kién phái cO các nôi dung chU yéu sau dày: 

a. Ten, da chi try sO chInh, sO va ngày cp Giay chi'fng nhn dang k doanh nghip, noi dang 

k' kinh doanh cUa Cong ty; 

b. Myc dich lay kien; 

c. H9, ten, dia chi thuong trü, quOc tich, sO sO The can cuOc cong dan, Giay chUng minh nhàn 

dan, HQ chiéu hoc chUng thVc cá nhän hp pháp khác cUa có dOng là cá nhan; ten, ma sO 

doanh nghip hoc sO quyét dlnh  thành Ip, da chi try sO chinh cUa có dong là to cht:cc hoc 

hp, ten, dla  chi thuong trü, quOc tjch, sO The can cuOc cong dan, Giay chUng minh nhãn dan, 

HO chiéu hoäc chUng thUc Ca nhän hQp phap khác cCia di din theo Uy quyên cUa cO dOng là 

tO chUc; sO lucing cO phán cUa tUng loai và sO phiéu biéu quyét/ phiéu báu cU cUa c6 dOng; 

d. Van clé can lay ' kién îé thông qua quyét dnh; 

e. Phuong an biéu quyét bao gOrn tan thành, khOng tan thành va khOng cO ' kién clOi vOi tung 

van dé lay ' kién; 
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1. Phuang an bau cU (néu cO); 

g. ThOi hn phài gfl ye Cong ty phiéu ly ' kién cia duçic trà 101; 

h. Ho, ten, chCc ky ctia ChU tch Hi dOng quán tn Va NguOi di din theo phap lut cüa COng 

ty. 

4. Phiéu ly ' kién cia duçic trà 101 phái cO chCf k' cUa có clang là cá nhän, hoc nguOi di din 

theo pháp luât cOa Co clOng là tO chUc hoác Ca nhän, nguoi di din theo pháp lut cUa t6 

chUc clu ic üy quyên. 

5. CO clang cô the gUi phiéu ly ' kién cia trà 101 den Cong ty theo mQt trong các hlnh thUc sau 

dày: 

a. Gt:ci thu. Phiêu ly kiën gUi ye cong ty phài duc dvng  trong phong bl dan kin và khOng ai 

ducic quyên mO truOc khi kiém phiéu; 

b. GUI fax hoäc thu den tU. Phiéu ly ' kien gUi ye Cong ty qua fax hoc thu den tU phài duçic 

giu bi mat den thOi diém kiém phiëu. 

Các phiéu lay ' kién gUi ye Cong ty sau thOi hn cia xac dlnh  ti ni dung phieu lay kién hoc 

cia b mO trong twOng hQp gUi thu va bi tiét l trong truOng hap gUi fax, thu diên tU là khOng 

hQp l. Phiéu lay ' kien khOng duQc gCfl ye dugc coi là phieu khOng tham gia biéu quyet. 

6. HQi dOng quàn trl kiém phieu và 1p biên bàn kiém phiêu dual sv chUng kién cüa Ban kiém 

soàt hoäc cUa cO clang khOng phài là nguOi diéu hành doanh nghip. Blén bàn kiém phiéu 

phài CO các ni dung chü yéu sau dày: 

a. Ten, cia chi try sO chmnh, ma so doanh nghip; 

b. Myc duch và các van îé can lay ' kién d thông qua nghi quyêt; 

c. SO cO clang vOl tOng sO phiéu biéu quyét/ phiéu bàu cia tham gia biéu quyét/ bau cU, trong 

do phàn biêt sO phiéu biCu quyét/ phiéu bâu hcip l và sO biéu quyét/ phiéu bau khOng hQp l 

phucing thUc gUi phièu biéu quyét/ phiéu bau cci, kern theo phy lyc danh sách cO cong tham 

gia biéu quyét/ bâu CU; 

d. TOng so phiéu tan thành, khOng tan thành và khOng cO ' kién döi vOl tUng van dé và tOng sO 

phiéu bau cci tCing cing viên; 

e. Các van îé dä cluçic thông qua; 
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f. Ho, ten, chcc k cUa Chi tich  HQi dóng quàn tr, NguOi di din theo pháp lut cUa Cong ty, 

nguoi giám sat km phiéu va nguOi km phiu; 

Các thành viên Hi clóng quãn trl, nguOi kiém phiu và nguOi giam sat kim phiéu phài lien clOi 

chlu trách nhim ye tInh trung thuc, chinh xac cOa blén bàn kiém phieu; lien dOl chiu trãch 

nhim ye càc thiet hi phát sinh ti cac quyét dlnh  ducic thông qua do kiem phieu khOng trung 

thVc, khong chinh xac. 

7. Bin bàn kiém phiéu phài duoc gUi den các có clang trong vong muOi lam (15) ngày, ké tCi 

ngay két thUc kiem phiéu. TruOng hop COng ty cO trang thông tin den tcc, viêc gUi blén bàn 

kim phiéu cO th thay the bang vic clang tài trén trang thông tin dn tU cUa Cong ty trong 

vông hal muoi tu (24) gb, ké tü thOi diém ket thüc kiém phiéu. 

8. Phiéu ly ' kién cia ducic trà lOb, biên bàn kiém phiéu, toàn van ngh quyét cia duoc thông 

qua và tài lieu CO lien quan gUi kern theo phiéu ly kién déu phài duoc Iuu giU tai try so chinh 

cUa Cong ty; 

9. Quyét clinh duoc thông qua theo hInh thUc lay kién CO dOng bang van bàn thuc hin theo 

Diêu 20 Diéu lê nay và cO giá trj nhu quyét dinh clucic thông qua tai cuOc h.p Di hi dOng cô 

clang. 73 

Diéu 22. Biên bàn hop Dai hôi dóng Co dông 

1. CuOc hop Di hôi dông cO dông phài ch.toc ghi biên bàn và cO the ghi am hoäc ghi và luu giU 

duOl hlnh thUc din tU khác. Biên bàn phài cluoc lap bang tiéng Vlt, cO the 1p  them bang 

tiéng Anh và cO cac nQi dung chO yéu sau clay: 

a. Ten, da chi try so chinh, ma sO doanh nghip; 

b. ThOi gian va cia diém h9p Di hi dOng có clang; 

c. Chucing trinh h.p và nQi dung cuOc hop; 

d. Ho, ten chU toa và thu k; 

e. TOm tat din bién cuOc h.p và các kién phát biéu ti cuQc hQp Di hi dông c6 clang ye 

tUng van dé trong chuong trmnh h9p; 

f. SO cO clang và tóng sO phiéu biéu quyèt cüa càc cO cOng dy hpp, phy lyc danh sách clang k' 

có cong1  di din cO clang dy hpp vOi sO cO phan và sO phiéu tuong Ung; 
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g. TOng so phiêu biéu quyét dOi vOl tUng vn d biéu quyét, trong dO ghi rO phucing thUc biéu 

quyét, tOng so phiéu hp I, khOng hp I, tan thành, khOng tan thành và không Co kièn; t' 

I tuong Ung trén tOng sO phiéu bu quyét cOa cO dOng dv hçp; 

ft TOng hp sO phiu bàu dOi vOl tClng tlng viên; 

I. Các vn clé cia cluac thông qua và t' Ie phiéu biu quyët thông qua tucing Ung; 

j. ChU k' cUa chü toa và thu k. 

Biên bàn ducic Ip bang tiéng Vit va tiéng Anh dêu CO hiu ktc pháp ly  nhu nhau. TruOng hcip 

cO sij khác nhau ye nôi dung bién bàn tièng Vit và tiéng Anh thl ni dung trong biên bàn 

tiéng Vit cO hiêu luc àp dung. 

2. Biên bàn hp Di hi dOng cô dông phái cluçic lap xong và thông qua truOc khi kêt thUc cuOc 

hop. ChU t9a và thu k' cuOc hop phài chju trách nhim lien dOi ye tInh trung thuc, chInh xác 

cCia ni dung blén bàn. 

3. Biên bàn hop Di hi clang cO cong phài duoc Cong bO trên trang thông tin den  tU cUa 

COng ty trong thOl han hal mud bOn (24) gb hoc gcci cho tat cà các c6 dông trong thOl hn 

muOb lam (15) ngay ké tü ngay két thUc cuOc hop. 

4. Biên bàn hp Di hOi dOng CO cong ducic cob là bang chUng xãc thuc ye nhung cong viêc cia 

cluoc tién hành ti cuOc hop  Dai hôi clóng cO dông trU khi cO ' kiên phàn dOl ye nOi dung biên 

bàn duic dua ra theo clung thu tyc quy dnh trong vOng muOl (10) ngay ké tU khi gUi biên bàn. 

5. Biên bàn hop  Di hQi dóng cO dOng, phy lyc danh sách cO dông clang k du hpp, van bàn Uy 

quyén tham dV hop và tài lieu cO lien quan phài duQc luu giQ ti try sO chInh cüa Cong ty. 

Diéu 23. Yêu cu hOy bó quyè't dinh cua Dai hoi dông C dông 

Trong thOi hn 90 ngày, ké tU ngay nhn duçic blén bàn hop Di hOi dOng cO don9 hoäc blén 

bàn két qua kiém phiéu lay ' kién Dab hi dOng cO cong bang van bàn, thành vién HOi dOng 

quàn trl,  Kiém soàt viên, TOng giam dOc, CO dOng, nhOm CO cong quy dlnh  ti Khoàn 3 Diéu 11 

Diéu le nay cô quyén yeu cáu TOa an hoc Trpng tab xem xét, hOy bô ngh quyét hoc mt 

phân ni dung nghi quyét cUa Di hi dông CO dOng trong càc truOng hQp sau dày: 

1. Trinh tu và thU tyc trieu tp hp hoc lay ' kièn c6 cOng yang van bàn và ía quyét dnh cUa 

Oi hi dOng cO cong khOng thVc hien  dung theo quy dlnh  cUa Lut doanh nghiep và Diéu te 

cong ty, trü truOng hcip quy dlnh  ti Khoàn 2 Diéu 148 cUa Lut Doanh nghip; 

2. Ni dung ngh quyét vi pham pháp lut hoäc Diéu lé cong ty. 
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lruOng hap quyt clinh cüa i hi dông có dong bi hUy bô theo quyét dnh cüa Tôa an hoãc 

Tr9ng tài, nguOi triêu tap h9p Di hi dông có dOng bi hciy bO Co the xem xét tó chUc li cuOc 

hop fJi hi dông c6 dông trong vOng chin muai (90) ngày theo trinh tu, thu tyc quy dinh ti 

Lut doanh nghip va Diêu I nay. 

VII. HQI DONG QUAN TRI 

Diéu 24. Thành phán va nhiêm ky ccia thành vien Hi dông quân tn 

1. So thành vien HQi dông quàn trl là 08 ngudi. Nhim k' cüa thành viên Hi dOng quàn trl 

khOng qua nãm (05) nàm; thành vien Hi dOng quán tr cO the dUc bàu li vOi sO nhim k' 

khong hn ché. TOng sO thành viên HQI dOng quàn trl cic 1p phài chiém it nht mt phân ba 

(1/3) tOng sO thành vien Hi dOng quàn trl. 

2. Cac cO dOng nm giCc cO phãn ph6 thông trong thOi han lien tuc it nht sáu (06) thang cO 

quyên gOp sO quyén biêu quyét cüa tUng nguoi Ii vOi nhau dé dé cU các Ung viên Hci clOng 

quàn tn. CO dông hoäc nhOm cO dOng nm giü tU 10% den dudi 20% tOng sO cO phàn cO 

quyén biéu quyét clucic dé cCc mQt (01) Ung viên; tU 20% den duOi 30% ducic dé cCc tOi cia hal 

(02) Ung viên; tü 30% den duOi 40% ducsc c1é cU tOl cia ba (03) Ung viên; tU 40% den duOi 50% 

duic dé cC1 tOi cia bOn (04) Ung viên; tU 50% den duOi 60% ducsc dê cCf tOi cia näm (05) Ung 

viên; tü 60% den dudi 70% duic dé cCc tOl cia sàu (06) Ung viên; tü 70% den 80% duac dé ci1 tOl 

cia bay (07) Ung vien va tü 80% den duOi 90% dUQc dé ci tam (08) tfng viên trö len. 

3. TruOng hçip cia xác dnh duQc truOc Ung viên, thông tin lien quan den các Ung viên HQi dOng 

quán trj duçic dua vao tài lieu h.p Di hOi dOng cO don9 va cong bO tOi thiéu muOi (10) ngày 

truOc ngày khai mc cuQc hQp Di hi dOng c6 dông trên trang thông tin din tci cUa Cong ty 

dé cO dông cO the tim hiéu ye các Ung viên nay truOc khi bô phiéu. Ung viên HQi dóng quàn trl 

phài cô cam két bang van bàn ye tinh trung thVc, chInh xàc và hQp l cüa các thông tin cá 

nhän duQc cong bO va phài cam két thtjc hin nhim vy mt cach trung thyc néu duQc bau 

lam thành viên Hi dOng quan tr. Thông tin lien quan den Ung viên Hi dOng quán tr dugc 

cong bö bao gOm các ni dung tOl thiéu sau dày: 

a. H9 ten, ngày, thang, näm sinh; 

b. TnInh dO hoc vn; 

c. Tninh d chuyen môn; 

d. Qua tninh cong tác; 

e. Các cong ty ma ing viên dang nm giü chUc vy thành viên HQi dOng quàn trj và càc chi:cc 

danh quàn 19' khác; 
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f. Báo cáo dánh giá ye clang gOp cUa (cng vien cho COng ty, trong truOng hçip Cng vien do hin 

clang là thành vien Hi dông quán trl cUa COng ty; 

g. Các Icil Ich cO lien quan tOi Cong ty (néu cO); 

h. Ho, ten cUa có clang hoc nhOm c6 dOng dé clf Cfng viên do (néu cO); 

i. Các thông tin khác (néu co). 

4. TruOng hçip so luQng cac üng vien HOi don9 quán tr thông qua dé ci1 va üng ct:c vn khOng 

dU sO kfng can thiét, Hi dOng quán tr duong nhim cO th dé cCI them 3ng cu vien hoäc tO 

chi3c dé ctc theo cci ché duoc Cong ty quy dinh ti Quy ché nOi bO ye quán trj cong ty. Co ché 

dé ci:c hay cách thUc Hi dOng quán tr duong nhim dé cC üng cci viên Hi dóng quân trl phái 

duQc cong bO íô rang và phái duQc Oi hi dOng c6 cong thông qua truOc khi tién hành dé cCI. 

5. Thanh viên HOi dOng quân tr sê khong con tu cách thành viên Hi dOng quán tn trong cac 

truong hQp sau: 

a. Thành viên dO khOng dO tu cách lam thành viên Hi dOng quán trl theo quy dnh cUa Lut 

Doanh nghip hoäc b luät pháp cam khOng ducic lam thành vien Hôi dOng quán tn; 

b. Thành viên dO cO clan tii chcic; 

c. Thành viên dO b rOi lon tam than và thành viên khäc cOa Hi dOng quán trl CO nhcing bng 

chcing chuyen mOn chcing to nguoi dO khOng cOn nang luc hành vi; 

d. Thành vién dO khOng tham dv các cuOc h.p cCia Hi dóng quán tr trong vông sáu (06) 

thang lien tuc, trU twang hp bat khá kháng; 

e. Theo quyét dlnh  cOa Di hi dOng cO dông; 

f. Cung cap thông tin cá nhán sai khi gcii cho Cong ty vOl tu cách là cing viên Hi dông quán tn; 

g. Các truong hgp khác theo quy djnh cOa pháp lust  và Diéu l nay. 

6. Vic bO nhim các thành viên Hi dOng quán tn phái duçic cong bO thông tin theo các quy 

dnh cOa pháp luät ye chcing khoán và th truOng cht1ng khoán. 

7. Thành viên HQi dOng quán tr cO the khOng phài là cO clang cUa Cong ty. 
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Diéu 25. Quyén han và nhièm vu cUa Hoi dông quán tr 

1. Hot clOng kinh doanh và các cong viec cUa COng ty phai chiu su giám sat và chi dao ccia Hi 

th5ng quán tn. HOi dông quán tn là cci quan CO dy dU quyên hn d thuc hiên các quyên và 

nghia vy cUa Cong ty không thuôc thm quyén cOa Di hOi dóng Co dOng. 

2. Quyén và nghia vy cüa Hi dóng quán tn do luãt pháp, Oiéu le COng ty va quyt djnh cta 

Oi hOl dOng cO dong quy cllnh. Cu th& Hi dOng quàn trl CO nhUng quyén hn va nhim vy 

sa U: 

a. Quyét dlnh  chién lucsc, ké hoach phát tnin trung hn va kë hoach kinh doanh hang nãm cüa 

Cong ty; 

b. Xác dcnh cac muc tiêu hoat dong tnên cci sO các myc tiêu chién liiac cluoc Di hOi clOng có 

dOng thông qua; 

c. B6 nhiêm và mien nhiêm, k9' hcip clóng, chm dUt hop dóng ddi vOl lông giam ddc, nguOi 

cliêu hành khác và quyet djnh mUc Ricing cCia hp; 

d. Giám sat, chi dao lông giám ddc và ngudi diéu hành khàc; 

e. Quyét dnh cci cu tó chUc cUa Cong ty, vic thành Cong ty con, 1p chi nhánh, van 

phong di din và vc gOp von, mua cO phán cüa doanh nghip khác; 

1. Giái quyt các khiu ni cüa Cong ty dOi vOl nguOi diêu hành doanh nghiep cUng nhu quyt 

dlnh lua chçn dai diên cUa Cong ty dé giái quyt các vn dé ken quan tOi các thU tyc phap 

ddi vOl nguOi diéu hành dO; 

g. Dé xut cac loai cô phiu cO the phát hành va t6ng sO c6 phiéu phat hành theo tüng loai; 

h. Dé xut vic phat hành trái phiéu chuyén dôi và trái phiéu kern chUng quyén; 

i. Quyét dlnh  giá chào bàn trái phiéu, cô phiéu và các cht1ng khoàn chuyen dói trong tnuong 

hçsp duçic Di hi dóng cô dOng u quyên; 

j. Bàu, mn nhim, bãi nhim ChU tjch Hi dOng quán tnj; cCi nguOi dai din theo Uy quyén 

tham gia Hi dOng Thành vien hoc Di hQi dOng cO dOng 0 Cong ty khác, quyét djnh mfc thU 

lao và quyén lQi khác cUa nhQng nguoi do; 

k. Báo cáo D hQi dông cO dOng vic HQi dông quán tr bO nhim lông giám dOc; 
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Diéu íé Cong ty Cd phón NOng nghip Hung Hu 

I. Kiên nghl mik cd tk hang nàm và xac dnh mUc cd tac tm üng trong truOng hop duoc Di 

hi dóng c6 don9 thy quyên; quyét dnh thOi hn va thu tyc trá cö tüc hoc xt:c I' lÔ phat sinh 

trong qua trinh knh doanh; 

m. D xut vic t6 chik li hoäc giái th Cong ty; 

n. Then khai quy chê ni bO ye quán ti cong ty sau khi duQc Di hi dóng cö dOng cMp thun 

thông qua hiêu qua dé báo v cö dOng; 

o. Duyt chucing trinh, nOi dung tài lieu phyc vu hpp Di hOi dóng cö dOng, triu tp hpp fi 

hi clông có dOng hoc ly kién dé Dal hi dông có dOng thông qua quyét dinh; 

p. Trinh báo cáo tài chInh nãm dã duçsc kiém toán, báo cáo quán tn cOng ty len Dai hOi dóng 

cö dOng; 

q. Quyên và nghia vy khác (néu cO). 

3. Nhung vn dé sau dày phài duc Hi dóng quán t phe chun: 

a. Thanh 1p  chi nhánh hoc các van phOng di din cUa Cong ty; 

b. Thành lap các cong ty con cüa Cong ty; 

c. hong phm vi quy dlnh  ti Khoán 2 Diéu 149 Luät Doanh nghip và trü truOng hcip quy djnh 

ti khoán 2 Diéu 135 và khoàn 1, khoán 3 Diéu 162 Luät doanh nghiep phài do Di hi dông cö 

dOng phê chun, Hi dông quán trl quyét dlnh  vic thyc hin, sthsa d61 và hu' bó các hQp dông 

cthia Cong ty 

d. Chi dnh và bãi nhim nhUng nguOi duçic Cong ty u' nhim là di din thuang mi và Lut 

su cüa Cong ty; 

e. Vic vay no và vic thVc hin cac khoán the ch5p, báo dam, báo lanh và bôi thuong cUa 

Cong ty; 

f. Các khoán dâu tu khOng thuOc ké hoach kinh doanh và ngán sách vuot qua mt tram tniu 

dóng Vit Nam hoc các khoán dáu tu vuQt qua 10% gia tn ké hoch và ngan sách kinh doanh 

hang näm, trü nhUng truOng hQp thuc them quyén cUa Di h dông có dong theo quy dnh 

ti Lut doanh nghip và Diéu lé nay; 

g. Vic mua hoc ban có phán, phán von gOp tai các COng ty khác duoc thành lap 0 Vit Nam 

hay nuOc ngoài; 
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Diu lé Cong ty ó phOn NOng nghiep HUng Hôu 

h. Vc djnh giá các tài san gop vào Cong ty không phai bang tiên lien quan én viêc phát hành 

Co phiu hoc trái phiéu cUa Cong ty, bao gOm yang, quyén sCi dyng dt, quyên sO hUu tn tue, 

Cong nghe Va bi quyét cong ngh; 

i. Vic mua Ii hoãc thu hói khOng 1uá  10% tOng sO cO phán cUa tUng loai dã dtJQC chao ban 

trong muOi hai (12) thang; 

j. Quyét dinh mUc gia mua hoäc thu hOi c6 phán cOa Cong ty; 

k. Các vn dé kinh doanh hoäc giao dich ma Hi dOng quyét dinh can phai cO su chap thun 

trong phm vi quyén hn va trách nhim cUa mlnh. 

4. HQi dOng quán tn phái báo cáo Dai hi dOng cO dong ye hoat dOng cud mlnh, cu th là ye 

viêc giám sat cUa Hci dOng quän tn dOi vOi TOng giám clOc và nguoi diéu hành khác trong nàm 

tài chinh. Truong hQp Hi dOng quán tr khOng tnmnh báo cáo cho Di hôi dOng cO dOng, báo 

Cao tài chinh näm cUa Cong ty b coi là khOng cO gia tn va chua duçic Hi dông quán tn thông 

qua. 

5. Trü khi lut phap và Diéu l quy dlnh  khác, HQi dOng quán tr CO the u' quyên cho nhán viên 

cap duOi va nguoi diêu hành khác di din xcc l cong vic thay mt cho Cong ty. 

6. Thành viên HQi dOng quán tn (khOng tInh các dai diên duçic u' quyén thay the) duçic nhân 

thU lao cho cong vic cUa mmnh duOi tu cách là thành viên Hi dOng quán trj. TOng mUc thu 

lao cho HQI dOng quán tr do Di hi dOng cO dOng quyèt djnh. Khoán thU lao nay duQc chia 

cho các thành viên HOi dOng quán tn theo thoà thun trong HOi dOng quán tn hoäc chia déu 

trong truong hop khOng thoá thun cluçic. 

7. TOng sO tién trá cho tüng thành viên Hi dOng quán tr bao gOm thU lao, chi phI, hoa hông, 

quyCn mua cO phán và cac li ich khác duQc huOng tci Cong ty, cong ty con, cong ty lien két 

cUa Cong ty và các cOng ty khác ma thành viên Hi dóng quân tr là di din phán von gOp 

phai dUC Cong bO chi tiét trong báo cáo thuong nièn cUa Cong ty. Thu lao cüa thành viën HQi 

dông quan tnj phái duQc the hin thành myc nieng trong Báo cáo tài chinh hang näm cUa Cong 

ty. 

8. Thành viên Hi dOng quan tn nám giü chUc vy diéu hành hoäc thành viên HOi dOng quán trl 

lam vic ti cac tiéu ban cUa Hi dóng quán trl hoc thVc hin nhQng cong vic khác ma theo 

HQi dOng quan t là nàm ngoai phm vi nhim vy thong thuong cUa mt thành viên Hi dOng 

quán tn, cO the duQc trá them tién thU lao dudi dng mt khoán tiên cOng trQn gOi theo tUng 

Ian, luong, hoa hOng, phân tram loi nhun hoäc duOi hlnh thüc khác theo quyét dlnh  cüa Hi 

clOng quán trl. 
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Diéu I Cong ty Cd phdn NOng nghip HUng Hu 

9. Thành vien HOI clóng quán tn có quyên ducic thanh toán tat ca các chi phi di lai, an, 6 và các 

khoán chi phi hcsp ly khác ma hp dã phái chi trá khi thuc hiên trách nhiêm thành vien HOi 

don9 quán tn cUa mlnh, bao gOm cá các chi phi phat sinh trong vic tOi tham du các cuOc hpp 

£i h dóng cd dOng, Hi clOng quán tn hoäc cac tiéu ban cUa Hôi dOng quán tn. 

Diéu 26. ChU tich Hi dOng quán tr! 

1. Di hi dOng có dOng hoc Hi clOng quàn tr phái lua chpn tnong sO các thành vien HOI 

dOng quán tn clé báu ía mt ChCi tich. 

2. ChU tich HQi clOng quàn tn cO nghia vy chun bi chiicing trinh, tài lieu, tniu tp va chü tpa 

cuc h9p Hi dOng quán tn; Chü toa Dai hOi dông Co dOng va các cuOc h9p cUa Hi dOng 

quàn tr, dOng thôi CO nhCcng quyén va trách nhim khác quy dlnh  tai Diéu lê nay và Lut 

Doanh nghip. 

3. ChU tch HOI dOng quän tn phài Co tnách nhim dam báo vic Hi dOng quàn tnl gUi báo cáo 

tài chinh nàm, báo cáo hoat dOng cCia COng ty, báo cáo kim toán va báo cáo kim tra cUa Hi 

dOng quán tn cho các cO dOng tai Di hci dOng cO dOng. 

4. ChU tich HQi dOng quàn trl là ChU tài khoán cUa COng ty. 

5. ChU tich HOi dông quán tn cO the bj bãi mien theo quyét dinh cUa HOi dóng quán tn. TruOng 

hcip ChU tich HOi dóng quan tnl tü chUc hoc bi bäi mien, Hi dOng quán tn phái bu nguoi 

thay the trong thOi han muOi (10) ngày. 

Diéu 27. Các cuoc h.p cua Hôi dóng quán tr! 

1. TruOng hop Hôi dOng quán tn bâu ChU tich thl ChU tich Hi dOng quán tn Se duoc báu trong 

cuOc h9p dáu tiên cUa nhim ky HOi dOng quán trl trong thOi han bay (07) ngày lam viK k tü 

ngày kêt thüc báu cU HOi dOng quán trj nhim k' dO. Cuôc hpp nay do thành viên CO sO phiéu 

bâu cao nhât hoäc t' le phiêu bâu cao nhât tniu tap. TruOng hQp CO nhiéu hon mQt (01) thành 

vien CO sO phieu bu cao nhat hoc t' l phiëu bu cao nhat thl cAc thành viên nay bu mQt 

nguoi trong sO ho tniu tp hop HQi dOng quàn tn theo nguyen täc da sO. 

2. ChU tich HOi dOng quán tn phài tniu tp các cuOc hop HOi dOng quán tn thuong kS'  và b5t 

thuong, 1p chuong tninh nghi stj, thOi gian va dla  diem h9p It nhat näm (05) ngày lam vic 

tnuOc ngay hçp dU kién. ChU tch cO the tniu tp hpp bat k' khi nào thay c5n thiét, nhung it 

nht là mÔi qu' phái hpp môt (01) lan. 

3. ChU tch Hi dOng quán tnl tniu tp các cuc hpp bat thuong khi thay can thiet vi loi Ich cUa 

COng ty. Ngoai ra, ChU tch Hi dOng quán trl phái triu tp hop Hôi dOng quán tr, khOng 
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Diéu ìé Cong ty co phán NOng nghiep HUng Häu 

ducic tn hoãn néu khOng cO ly do chinh dáng, khi môt trong so các dOi tugng duOi dày dé ngh 

bang van bàn trinh bay myc dich cuc hpp va các vn dé can bàn: 

a. TOng giám dOc hoc It nht nám (05) nguöi dêu hành; 

b. It nhat hai (02) thành viên Hi dOng quán tn; 

c. Ban kim soát; 

d. Thành vien dôc Ip HÔI clOng quán tn. 

4. Chü tch Hi dông quàn til phài tniu tp hpp HQi dOng quán trl nêu ti Khoàn 3 Diéu 27 phài 

duçic tién hành trong thOi hn bay (07) ngày lam viêc, ké tü ngày nhãn cluçic dé ngh quy dlnh 

tal Khoàn 3 Diéu 27. Truong hQp khOng chap nhn tru tp hpp theo dé ngh thi Chü tich  phài 

chu trách nhim ye nhung thit hi xáy ía dOi vdi Cong ty; nhcing nguoi dé ngh tO chUc cuQc 

hpp duçsc dé cap den 0 Khoán 3 Diêu 27 CO the ttj minh tniu tp hpp Hi dOng quán tr. 

5. TruOng hQp cO yeu càu ccia cong ty kiém toán dQc 1p thyc hin kiém toán báo cáo tài chinh 

cUa Cong ty, ChCi tich  HQi dOng quàn tr phài triu tp hpp Hi dOng quàn trj dé bàn ye báo 

cáo kiém toán va tinh hlnh Cong ty. 

6. Các cuc h9p HQi dOng quán tr duQc tién hành 0 dja chi dã dang k cUa Cong ty hoc 

nhUng dia chi khác 0 Vit Nam hoc 0 nudc ngoài theo quyét djnh cUa ChU tich  Hi dOng 

quân tr và ducic su nhat tn cUa Hi dong quán tr. 

7. Thông báo h9p Hôi dOng quàn trj phái duçsc gôi truOc cho các thành viên HOI clông quàn tn 

và các Kiém soát viên It nhat näm (05) ngày lam viec truOc khi tó chUc hop, Thành viên HOi 

dOng quàn tn cO the tU chOl thong báo mOi hop bang van bàn, viec tü chOi nay cO the ducic 

thay dOl hoc hUy bO bang van bàn cUa thành viên H dOng quàn tn dO. Thông báo hQp Hi 

dOng phài duçic lam bang van bàn tiéng Vt và phài thông báo day dü thOi gian, dia diem 

h9p, chuong trinh, ni dung các van dé thào lun, kern theo nhüng tài lieu can thiét ye nhung 

van dé duc bàn bc và biéu quyét ti cuQc h9p Hi dóng Va phiéu biéu quyét cho nhccng 

thành viên HQi dOng khOng the dv hpp. 

Thong báo mOi hgp duQc gfi bang buu cliên, fax, thu din tC hoc phuanig tin khàc, nhung 

phài báo dam den duQc dja chi lien c cUa tüng thành vien Hi dóng quán tr và các Kiém soát 

vien duçsc dang k' tai Cong ty. 

8. Các cuOc hop cüa H dOng quán trj Ian thU nhat chi duac tién hành cãc quyèt dlnh  khi cO It 

nhat ba phán tu (3/4) sO thành viên HQi dOng quàn tr cO mt tnVc tiép hoc thông qua ngudi 

di din (nguOi duQc u' quyén) néu duQc da sO thành viên Hi dOng quàn trj chap thun. 

Truöng hcip khOng dU sO thanh viên dV hop theo quy dinh, cuOc hop phài duc tniu tp Ian 
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Diêu le Cong ty co phOn NOng nghiep Hung Hçu 

th(c hai trong thOi hn bay (07) ngay k tü ngày dij dnh hop Ian thi nhát. CuOc hop triêu tp 

lal duoc tiên hành nu CO hon môt nCla (1/2) so thành vien Hi dông quan tn dv h9p. 

9. Thành vien Hi clOng quan trl CO th gCfi phiéu biéu quy& c1n cuOc h9p thông qua thu. fax, 

thu diên tO. TruOng hcsp gOi phiu bu quyét den cuOc h . p thông qua thu, phiéu biéu quyet 

phài dung  trong phong bi kin và phài duoc chuyén den ChU tich Hôi dOng quàn trj chãm nhat 

môt (01) gb truOc khi khai mac. Phiëu biéu quyét chi duçsc mO truOc su chOng kiên cUa tat ca 

nguOi dv hop. 

10. Bu quyét 

a. TrCJ quy dlnh  tab Dm b Khoán 10 Diéu 27, mói thành viên Hi dông quän trl hoác nguoi 

duic Uy quyên truc tiêp cO mt vOl tu cách ca nhän tb cuOc hop  Hi clóng quán trj cô môt (01) 

phiéu biéu quyet; 

b. Thành viên HQi dóng quán tn khOng duoc biéu quyët ye các hop dông, cãc giao dich hoäc 

dé xuát ma thành viên dO hoc nguoi lIen quan tOi thành viên dO CO lQi ich và Il ich dO mâu 

thun hoãc CO the mäu thun vOl M ich cUa COng ty. Thành vien HQi dông quân tr khong 

duac tInh vao t' Ie thành viên tOi thieu can thiét cO mat dé cO the to chQc cuOc hop HQi dông 

quàn tr ye nhang quyét djnh ma thành viên dO khOng cO quyên bieu quyét; 

c. Theo quy dinh tai Diem d Khoàn 10 Diéu 27, khi CO v5n dê phát sinh trong mOt  cuc hp cUa 

Hi dOng quan tr lien quan den Ii ich cOa thành viên Hi dOng quàn trl hoc lien quan den 

quyên biéu quyet mQt thành viên ma nhUng van dé dO khOng dugc giài quyet bang vic tt 

nguyen tu bó quyên biéu quyét cOa thành viên Hi dóng quàn tn cO lien quan, nhCfng van dé 

phát sinh dO duOc chuyén tOi cho chU to cuQc hp quyét dnh. Phán quyet cUa chU t9a lien 

quan den van dé nay CO giá trj là quyét dnh cuOi cOng trü truong hgp tinh chat hoc phm v 

Içii ich cUa thành viên Hi dOng quan tr lien quan chua dugc cong bO day dO; 

d. Thành viên Hb dóng quàn tnj huong 1gb tO mQt hgp dông dugc quy dnh ti Diem a và Diem 

b Khoàn 5 Diéu 36 Diêu l nay dugc coi là cO lgi ich dang ké trong hgp dOng do; 

e. Kiém soát viên cO quyên d cuoc hop HQi dOng quàn tr, CO quyên tháo lun nhung khOng 

duoc biéu quyét. 

11. Thành viên Hi dOng quán trl trUc tiép hoc gián tiép dugc huOng 1gb tO mQt hgp dông 

hoc giao djch dã dugc k két hoc dang d kién k két vOi Cong ty và biét ban than là ngtiOi 

cO 1gb ich trong do CO tnach nhbm Cong khai ban chat, nQi dung cUa quyên 1gb dO trong cuQc 

hop ma HOb dOng quàn tn Ian dau tiên xem xét van dé k két hgp dOng hoc giao djch nay. 

TruOng hgp thành viên Hi dông quàn tr khong biêt bàn than và nguoi lien quan CO 1gb ich 

vào thOi diem hgp dOng, giao djch dugc k' vOl COng ty, thành viên HQi dóng quàn tnl nay phai 
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Diéu ìé COng ty Co phOn NOng nghiep Hông Hçu 

cong khai các 191 Ich ièn quan ti cuQc h9p du tiên cOa HOI dóng quàn tn cluac to chôc sau 

khi thành vién nay blét rang mmnh CO i Ich hoc se CO k ich trong giao dlch hoãc hQp dOng 
nêu trên. 

12. HOI dOng quan trl thông qua cãc quyèt dinh  va ía ngh quyt trén Co sO kièn tOn thOnh 
cOa cia so thành viên Hi dOng quàn t có mt (trén 50%). TruOng h9p sO phiu tOn thành Va 

phãn 001 ngang bang nhau, phiéu biu quyt cOa ChU tich HOi dOng quàn trl là phiêu quyt 

dinh. 

13. CuOc hop cOa Hi dông quàn trl cO the tO chôc theo hi ngh truc tuyen gicfa cOc thành 

viên cOa HQi clOng quàn tr khi tat Ca hoc mt sO thành viên dang 0 nhQng dla  dm khác 

nhau vOl cliêu kiên là rnOi thành vien tham gia hop déu cO the: 

a. Nghe tüng thành viên Hi dOng quàn trl khOc cOng tham gia phát bieu trong cuc hop; 

b. PhOt biéu vOl tt cà cOc thành vién tham d khOc môt cách dOng thOi. 

\Jiêc trao 061 giôa cOc thành viên cO thC thjc hn mt cách tricc tiep qua den thoi hoäc bang 

phuong tin lien tc thông tin khác (ke Ca vic sO dyng phuong tin nay din ía vao thdl diém 

thông qua Diéu l hay sau nay) hoc là kt hp tt cà nhccng phuong thOc nay. Thành vien Hi 

dOng quàn t tham gia cuc hpp nhu vy duc col là "CO met" ti cuQc hpp do. Da diém cuQc 

hop OUOC tO chOc theo quy dnh nay là da dlém ma nhOm thành vien H dOng quàn trl dOng 

nhàt tp hp li, hoc néu khOng CO mt nhOm nhu vy, là da diem ma ChO to cuc hpp 

hiên diên. 

COc quyOt dlnh  duc thông qua trong mt CUC hp qua din thoi duc tO chOc va tiCn hành 

môt cOch hp thOc CO hiu Rjc ngay khi két thUc cuc hop  nhung phài dugc khang dnh bang 

cac chO k trong biên bàn cOa tat cà thành viên Hi dOng quàn tr tharn dtj cuc hpp nay. 

14. Ngh quyét theo hinh thOc lay kiCn bang van bàn duc thông qua trén Co sO ' kién tan 

thành cOa cia so thành viCn HQi dOng quàn trl cO quyén biéu quyét. Nghi quyêt nay cO hiu lVc 

Va glO tr nhu nghj quyét duc cac thành vién Hi dOng quàn t thông qua ti cuc hp duc 

triu tp và tO chOc theo thông 1. 

15. ChO tch Hi dOng quàn trl cO trách nhim chuyén biên bàn hpp Hi dOng quàn tr cho cOc 

thành 'iCn va biCn bàn 00 là bang chOng xac th9c ye cong vic 00 dUQc tién hành trong cac 

cuOc hop do isO khi cO kién phàn 001 ye nQi dung biên bàn trong thOi hn muOl (10) ngay ké 

tO ngày gOi. BiCn bàn hop Hi dOng quàn tn dUc 1p bang tiéng Vt va cO the 1p  bang tiéng 

Anh. Biên bàn phài CO chO k'' cOa chU tpa và nguOi ghi biên bàn. 

16. Hi dông quan t cO the thành !p tiéu ban t19c thuc dC phy trách ye chInh sách phát 

tnién, nhân su, uong thuOng, kiém toàn ni b va càc tiéu ban khác theo Uy quyCn cUa i hi 
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dông Co dOng. SO lugng thành vien cUa tiu ban do HÔi dOng quán ti quyét djnh, nhung nen 

CO It nht ba (03) nguOi bao gOm thành vien cUa Hi clông quán trj va thành vien ben ngoài. 

Các thành vien dOc 1p HOI dOng quán trI thành vien HQi dOng quán trl khOng diéu hành nen 

chiém cia sO trong tiéu ban và mt trong sO các thành viên nay duçic b6 nhim lam TruOng tiêu 

ban theo quyét dlnh  cia HOi dOng quán tn. Hoat cong cUa tiéu ban phái tuân thu theo quy 

cljnh cUa HOi dOng quán trj. Ngh quyët cUa tiéu ban chi cO hiu luc khi CO cia so thành vien 

tham dU va biéu quyét thông qua tai cuc hpp cUa tiu ban là thành viên Hi dOng quán tn. 

17. Vic thuc thi quyét djnh cüa Hi dông quán trl, hoc cia tiu ban truc thuOc Hi dOng quán 

tn, hoäc cUa nguoi CO tu cách thành viên tiéu ban HQi dOng quán tn phái phU hcip vOi cac quy 

djnh pháp lut hn hành va quy dinh tai Diéu lé cong ty. 

Diêu 28: NguOi phu trách quân tn cong ty 

1. Hi clóng quán tn chi dnh it nht môt (01) nguOi lam Nguoi phu trách quàn trl cong ty clé hO 

tr hot dng quán tn cong ty duc tién hành mQt cách cO hiêu qua. Nhim kS'  cUa Ngudi phy 

trách quán trl cOng ty do HOi dOng quán tr quyt dinh, tOi cia là näm (05) näm. 

2. NguOi phy trách quán trl cong ty phái clap Ung các tiêu chun sau: 

a. CO hiu biét ye pháp luit; 

b. KhOng duac clOng thOl lam vic cho cong ty kiém toán dOc 1p  clang thuc hin kiém toán các 

báo cáo tài chInh cUa Cong ty; 

c. Các tiêu chun khác theo quy dlnh  cUa pháp lut, Diêu lé nay và quyét dinh cUa HOi dông 

quán tn. 

3. Hi dOng quán tni cO th bãi nhm Ngudi phu trách quán tn cong ty khi can nhung khOng 

trái vOl cac quy dnh pháp lut hin hành ye lao clang. Hi dóng quän trl CO the bO nhim TnQ 

l NguOi phy tnách quán tn cong ty tniy tUng thOi dm. 

4. NguOi phy tnách quán trl Cong ty CO CC quyên và nghia vy sau: 

a. Tu van Hi dOng quán tn trong vic tO chUc hop  O hQi dOng cO cong theo quy dnh va cac 

cong vc lien quan giUa Cong ty va cO clang; 

b. Chun bi các cuc hop  Hi dóng quán trl,  Ban kiém soát và Di hi dông cO dOng theo yêu 

câu cüa HQi dOng quán tn hoc Ban kiem soát; 

c. Tu van ye thu tuc cUa các cuc hop; 

d. Tham d các cuOc hop; 
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e. Tu vn thU tyc lap các nghi quyét cUa Hi dóng quán trl phU h9p vOl quy dlnh  cUa pháp iut; 

f. Cung cp các thông tin tài chinh, bàn sao blén bàn h.p HQi dông quàn trl và cãc thông tin 

khác cho thành viên cUa HQi dóng quàn tn và Kim soát viên; 

g. Giám sat va báo cáo Hi dông quàn tn ye hoat dOng Cong bO thông tin cUa cong ty; 

ft Bào mt thông tin theo cac quy dlnh  cUa pháp iut và Diéu iê cong ty; 

i. Các quyén và nghia vy khác theo quy dlnh  cUa phap iut va Diéu cong ty. 

Viii. TONG GIAM DOC, NGUOI DiEU HANH KHAC VA THU K' CONG TV 

Diéu 29. 16 chUc bO may quân 

He thong quán ' cOa COng ty phài dam bào bO may quàn ' chu trách nhim truOc Hôi clông 

quán tr và chlu sy giam sat, chi cTho cUa Hi dOng quàn tn. 

Cong ty CO mQt (01) T6ng giam dOc, cac PhO TOng giam dOc, và môt Ké toán truOng va cac 

chUc danh quàn ly khác do HOI dông quàn tn bO nhiêm. Viêc bO nhim, mien nhim, bäi 

nhiêm cac chUc danh nêu trén phài duQC thuc hin bang nghi quyét Hôi dOng quàn trj cluoc 

thông qua mt cách hcsp thUc. 

Diéu 30. NguOi diéu hành doanh nghiep 

1. Theo dé ngh cOa TOng giám dOc và dluQc sy chép thuàn cUa Hi dông quàn tn,  Cong ty 

duoc tuyén dyng nguoi diéu hành khác cn thiét, vOl sO luong va tiêu chun phU hQp vOl cci 

câu và quy ché quán l' cong ty do Hi dOng quàn tn quy dinh. NguOi diéu hành doanh nghip 

phái cO s  man can cán thiét dé cac hoat dQng và t6 chUc ccia COng ty dat duçsc cac myc tiêu 

dé ra. 

2. MUc Ricing, tién thU lao, lii Ich va các diéu khoán khàc trong hcip dOng lao dQng dOi vOl 

TOng giám dOc do HQi dông quán trl quyèt dinh và hcip dOng vOl nhung nguOi diêu hành khác 

do Hi dOng quán tn quyét dinh sau khi tham khào ' kién cUa TOng giám clOc. 

Diéu 31. BO nhiêm, min nhiêm, nhiêm vu và quyén han cUa T6ng giám dOc 

1. HQi dóng quàn tn bO nhim môt thành vién trong HQI dOng quàn tn hoäc môt nguoi khác 

lam lông giám dOc; k' hQp dóng trong dO quy dlnh  mUc iuong, thU lao, il ich và các diêu 

khoán khác lien quan khác. Thông tin ye mUc lucing, trQ cép, quyên li cUa lông giám dOc 

phài duçic báo cáo ti Di hi dOng c6 dOng thuong niên, duc the hin thành myc niêng 

trong Báo cáo tài chInh näm va duQc nêu trong Báo cáo thuOng niên cUa Cong ty. 
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2. Nhim k' cüa Tong giam dóc là nàm (05) nàm, theo nhm k' cUa Hi dóng quán trj va cO 

th clucic bO nhiêm lal vOi so nhiêm kS'  khOng han chè. Viêc bO nhiêm cO th hét hiêu luc can 

cU vao cac quy dinh tal hQp dOng lao dng. T6ng giãm dOc khOng phài là nguOi ma pháp lut 

cern glu chUc vy nay và phái dáp t1ng các tiêu chuen, cliéu kiên theo quy djnh cUa phap luât và 

£êu lê cong ty. 

3. TOng giám dOc cO nhang quyén hn va trách nhim sau: 

a. Thyc hien các nghi quyét cUa H clOng quàn tr va Di hQi dOng cO dOng, ké hoch kinh 

doanh va ké hoch dàu tu cüa Cong ty dã dugc Hi dOng quàn trl va Di h cOng Co cong 

thông qua; 

b. Quyét dinh tt cá các vCn dé khOng can phài cO ngh quyét cüa Hi dóng quàn ti!, bao gOrn 

viëc thay mt Cong ty k két cac hQp dOng tài chinh va thuang mi, tO chUc và diéu hành hoat 

dng san xuet kinh doanh thuong nht cUa Cong ty theo nhQng thông I quàn l' tOt nhet; 

c. Kién nghj sO lucing va nguOi diêu hành doanh nghiep ma Cong ty can tuyén dyng dé Hi 

dOng quán tn bO nhim hoäc min nhiêm theo quy ché nOi bO va kién ngh thU lao, tién luong 

và lii Ich khác dOi vOl nguOi diêu hành doanh nghip dé Hi dOng quàn tn quyet dinh; 

d. Tharn khào ' kién cUa Hi dóng quàn tn dé quyét dlnh  sO luong nguOi lao c.long, mUc lucing, 

trci cép, Icil ich, viec b6 nhim, min nhm va cac diéu khoàn khác lien quan den hcip clông lao 

dcng cUa h9; 

e. Vào ngay 31 tháng io hang näm, TOng giam dOc phài trinh HQi dóng quàn trl phe chuan ké 

hoach kinh doanh chi tiét cho närn tài chnh tiép theo trén cci so clap Ung các yêu cáu cUa 

ngàn sách phU hcip cOng nhu ké hoch tài chinh näm (05) nàm; 

1. Dé xuát nhung bin pháp näng cao hot clang và quàn l' cUa Cong ty; 

g. Chuan bi các bàn dU toán dai hn, hang näm và hang qu' cUa COng ty (sau dày gpi là bàn 

dU toán) phyc vu hot dng quán l dài hn, hang närn và hang qu cUa Cong ty theo ké 

hoch kinh doanh. Bàn dU toán hang nàm (bao gOm Ca bang can dOi ké toán, báo cáo két qua 

hoat clang kinh doanh va báo cáo luu chuyn tiên té dv kién) cho tUng näm tài chmnh phái 

duic tnlnh dé HOi dóng quàn tr thông qua và phài bao gOm nhung thông tin quy dlnh  ti các 

quy ché cOa Cong ty; 

h. Kién nghj vOi Hi dOng quàn tr ye phuong an cci ceu tO chUc, quy ché quàn l' ni b cUa 

Cong ty; 
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i. Quyén va nghia vy tat cà cac hoot dong khác theo quy c1inh cUa Diéu le nay va các quy ché 

n bO cUa COng ty, cac nghi quyét cUa HQi dông quàn tcj, hap dông lao clOng ccia lông giam 

dOc va pháp lut. 

4. T6ng giám dOc ch!u trách nhim truOc HQi ddng quán trl và Di hOi ddng CO dOng ye vic 

thuc hien nhiêm vu và quyén hn cluac giao va phài báo cáo các cci quan nay khi cluac yeu 

U. 

5. HOi clOng quàn tn cO the bäi nhim TOng giam dOc khi cia sO thành vien Hi dOng quàn tn 

dv h.p cO quyên bieu quyét tan thành và bO nhim mQt lông giám dOc mdi thay the. 

Diéu 32. Thu k Cong ty 

HQi dOng quàn tr chi dnh mt (01) hoc nhiêu nguOi lam Thu k Cong ty voi nhiem k và 

nhUng diêu khoàn theo quyét dlnh  cUa Hi dOng quán tr. Hi dOng quàn tr CO the bài nhim 

Thu k9' Cong ty khi can nhung khOng trái vOi các quy djnh pháp Iut hien hành ye lao dng. 

Hi dOng quàn tn cung cO the bO nhim mt hay nhiêu TrQ l Thu k Cong ty tu' tüng thdi 

diem. Vai trô va nhim vy cOa Thu k' Cong ty bao gOm: 

1. Chun b cac cuc h9p cUa HOi clOng quàn trl, Ban kiém soát và Di hQi dóng c6 dOng theo 

yeu câu cUa HQi dOng quán trl hoãc Ban kiém soát. 

2. Tu van ye thU tuc cUa các cuôc h9p. 

3. Tham d các cuOc hop. 

4. Dam bào cac nghi quyét cUa Hi dOng quàn trl phU hap vOl luät pháp. 

5. Cung cap càc thông tin tài chinh, bàn sao biên bàn hpp HOi dOng quàn tn và các thong tin 

khác cho thành vien cUa HOi dóng quán tn và Ban kiém soát. 

Thu k cong ty CO trách nhim báo mt thong tin theo cac quy dlnh  cUa pháp lut và Diéu l 

Cong ty. 

IX. BAN KIEM SOAT 

Diéu 33. Kiëm soát viên 

1. SO lung Kiém soát vien cUa COng ty là ba (03) nguOi. Nhim k' cUa Kiém soát viên khOng 

qua näm (05) näm Va cO the dugc báu li vOl sO nhim k khOng hn the: 

a. CO nang lVc  hành vi dan sv dày dU và khOng thuc dOi tuQng bj cern thành 1p va quàn l 

doanh nghip theo quy dlnh  phap lut; 
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b. KhOng phái là vçi hoäc chóng, cha dé, cha nuôi, me dé, me nuOi, con dé, con nuôi, anh ruOt, 

chi ruOt, em rut cUa thành vién Hi dông quán tr, Giám dOc hoc lóng giám dOc và ngUOi 

quán ly khác; 

c. Khong duoc gici cac chüc vy quãn t' Cong ty; khOng nhát thèt phái là cO dOng hoc nguOi 

lao dQng cUa Cong ty; 

d. Phái là kiém toán vien hoäc ké toán viên; 

e. KhOng duQc lam vic trong b phn ké toán, tài chinh cüa Cong ty; 

f. KhOng duQc là thành viên hay nhän vien cUa cong ty kim toán dc 1p thVc hin kiém toán 

các báo cáo tài chinh cUa cong ty trong ba (03) nám lien truOc dO. 

g. Các tiéu chun va diéu kien khác theo quy dnh khác cüa pháp lut cO lien quan và Diéu l 

cong ty. 

Các Kiém soát viên báu môt (01) nguOi trong so ho lam TruOng ban theo nguyen tàc da sO. 

TruOng Ban kiém soát phái là ké toán vien hoc kiém toán viên chuyén nghip và phái lam vic 

chuyen trách ti cOng ty. TruOng ban kim soát cO các quyén và trách nhim sau: 

- Triu tap cuOc h9p Ban kiém soát; 

- Yêu cáu HOi dóng quàn tr, TOng giam dOc và nguOi diêu hành khác cung cp các thông tin 

lien quan dé báo cáo Ban kiém soát; 

- Lp va ky báo cáo cCia Ban kiém soát sau khi dá tham kháo ' kién cOa Hi dOng quàn trl dé 

trinh Di hi dóng c6 dOng. 

2. Các cO dOng nám glU cO ph5n phO thông trong thOl hn lien tuc It nht sau (06) thang co 

quyên gp so quyên biéu quyét dé dé c1 các (cng viên Ban kiém soát. CO dOng hoäc nhOm c 6  

dOng nm giU tu 10% den duOi 20% tOng so cO phän Co quyén biéu quyét duoc dé cci môt (01) 

cing viên; tü 20% den duOi 30% duac clé :t tOi da hai (02) cing vien; tü 30% den duOi 40% ducic 

dé cCi tOi da ba (03) cing viên; tU 40% den duOi 50% duçic dé cci tOi da bOn (04) 1ng viên; tü 50% 

den duOi 60% duçic dé cci näm (05) (ing viên trO len. 

3. Vic xác dinh Ctng viên và cong bO thông tin cing viên thuc hin tucing tu quy dinh ti khoán 

3 Diéu 24 Diéu l nay. Truong hop sO lucing các cing viên Ban kiém soát thông qua dé cCI Va 

cing cci vn không dci sO luçing can thiét, Ban kiém soát clucing nhim CO the dé cci them cing 

cci vién hoäc tO chUc dê cci theo cci ché duoc cOng ty quy djnh ti Quy ché nOi bô ye quán trj 

cong ty. Cci ché Ban kiém soát duong nhim dé cci cing viên Ban kiém soát phái duoc cong bO 

10 rang và phài duc Di hQi dóng Co dOng thông qua truOc khi tién hành dé cci. 
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4. Các thành vien cUa Ban kim soát do Di hi dOng có dOng báu, nhiêm kS'  cOa Ban kiém soát 
khOng qua nám (05) nãm; Kim soát viên CO the cluçic báu i vOi sO nhim k' khong han ch. 

5. Kiém soát vien bj min nhim trong cac truOng hcip sau: 

a. lKhOng con dCi tiêu chuán va diéu kin lam Kiem soát viên theo quy djnh tai Luät doanh 

n g h i p; 

b. KhOng thtjc hin quyén va nghia vy cUa minh trong sau (06) thang lien tuc, trü trtiOng hcip 

bat khá khang; 

C. CO don tü chi3c va duçic chap thun; 

d. Các twOng hop khác theo quy dinh cUa pháp Iut, +Jiêu lé nay. 

6. Kiem soát viên bi bãi nhim trong cac truong hcsp sau: 

a. KhOng hoàn thành nhim vy, Cong vic duQc phän cOng; 

b. Vi phm nghiêm tr9ng hoäc vi pham nhiêu Ian nghia vy cUa Kiém soát viên quy dinh cUa 

Luät doanh nghip và Diêu l cong ty; 

c. Theo quyet dlnh  cUa Di hQi dóng c6 dOng; 

d. Các truOng hQp khác theo quy dlnh  cOa pháp Iut, iéu nay. 

Diëu 34. Ban kiém soát 

1. COng ty phái cO Ban kiem soát và Ban kiém soát cO quyén hn Va trách nhiêm theo quy dlnh 

tai iéu 165 Lut Doanh nghip và Diéu I nay, chU yéu là nhang quyén hn Va trách nhim 

sau dày: 

a. Dé xuat và kién nghj Di hi dông Co dOng phê chuan tO chüc kiém toán dc 1p thUc hin 

kiém toán Báo cáo tài chmnh cOa Cong ty; 

b. Thào lun vOi kiém toán viên dc 1p ye tInh chat va pham vi kiém toán truoc khi bt dáu 

viêc kiém toán; 

c. Xin ' kién tu van chuyen nghip clOc 1p hoäc tu van ye pháp va dam báo sij tham gia cUa 

nhUng chuyên gia ben ngoai Cong ty vOi kinh nghim trinh dO chuyen mOn phü hcip vao cOng 

vic cUa cOng ty néu thay can thiét; 

d. Kiem tra các báo cáo tài chmnh nàm, sau tháng và qu'; 
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e. Thào luán ye nhUng vn dé khO khãn và ton ti phat hin tü các két qua kiém toan gicla kS' 

hoàc cuôi kS'  cung nhu moi vn dé ma kiém toan vien dOc lap muOn bàn bc; 

f. Xem xét thu quàn I cOa kiém toán viên dQc Jp và kién phàn hôi cüa ban quàn l cong ty; 

g. Xem xét báo cáo cOa cOng ty ye các h thông kiém soát nQi b truOc khi Hi dông quàn til 

chp thun; 

h. Xem xét nhQng két qua diêu tra ni bO va ' kién phàn hOi cüa ban quàn l'; 

I. Giám sat tinh hInh tài chInh cong ty, tInh hQp phap trong các hoot dng cüa thành vien Hal 

dông quán trj, lông giam dOc, nguOi quan l khac, si phOi hp hot dQng gicca Ban kiém soát 

vOl HQi dOng quán tr, lông giám dOc va Co dOng; 

j. IruOng hop phát hin hành vi vi phm phap lut hoäc vi phm Oiêu le cong ty cüa thành 

vién HQi dOng quàn tn, lông giám dOc và nguOi diéu hành doanh nghip khác, phài thông báo 

bang van bàn vOl HQi dóng quàn tn trong vOng bOn mucii tam (48) giO, yeu cáu nguoi CO hành 

vi vi phm chám dUt vi pham va CO giài pháp khac phuc häu qua; 

k. Báo cáo tai Di hOl clOng cO dOng theo quy dlnh  cUa Luàt doanh nghip. 

2. Thành vien HOI dOng quàn tn, lông giám dOc và nguOi diêu hành khác phài cung cp day 

dU, chinh xác va kip thOi cac thông tin và tài lieu ye cong tác quàn l, diéu hành va hoot dng 

cUa COng ty theo yeu cáu cia Ban kiém soát. NguOi phy trách quàn tr cOng ty phài báo dam 

rang toàn bO bàn sao cac ngh quyét, blén bàn h9p cüa Di hQi dông cO dOng và cUa Hai  dOng 

quàn trj, các thông tin tài chinh, các thông tin và tài lieu khác cung cap cho cO cong và thành 

viên Hai  dOng quàn trl phái duoc cung cap cho các Kiém soát viên vao cüng thOi diém và theo 

phuang thUc nhu dOl vOl cO cOng và thành viên HQi dông quàn tn. 

3. Ban kiém soát cO th ban hành cac quy dlnh ye các cuOc h.p cUa Ban kim soát và cách 

thUc hoat clang cUa Ban kim soát. Ban kiém soát phài hop tOi thiéu hai (02) lan môt nàm và sO 

lucing thành viên tham gia các cuôc hop tOi thiéu là hal (02) nguOi. 

4. ThU lao, tiên lucing và lol Ich khác cUa cac Kiém soát viên do Di hôi dông c6 cong quyét 

dnh. Thành vién cCia Ban kiém soát ducsc thanh toán các khoàn chi phi di ll, khách san và các 

chi phi phát sinh môt cách hop ly khi ho tham gia các cuôc hop cUa Ban kiem soát hoäc thuc 

thi các hot dOng khác cOa Ban kiém soát. 
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X. NHIEM VU CUA THANH VIEN HQI DONG QUAN TRI, KIEM SOAT VIEN, TONG GIAM DOC 

VA NGIJth DIEU HANH KHAC 

Diéu 35. Trách nhiêm can trong 

Thành vien HOi dông quán trl, Kiém soát viên, Tóng giam clóc Va nguOi diéu hành khác CO 

trách nhiêm thuc hiên các nhiêm vu cUa mlnh, k Ca nhUng nhiêm vu vOl tu cách thành viên 

các tiéu ban cüa HOi dông quan tn, môt cách trung thVc vi lcii Ich cao nht cUa COng ty va vOi 

mac dO cn tr9ng ma mt nguOi then tr9ng phái cO khi dam nhim v tn tuong duong và 

trong hoàn cánh tucing tu. 

Diéu 36. Trách nhiêm trung thuc va tránh cac xung dot ye quyén loi 

1. Thành viên Hi clóng quán trl, Kiém soát viên, Tong giam cic5c va nguoi cliêu hành khác phái 

cong khai cac id Ich cô lien quan theo quy dnh ti Diêu 159 Lust doanh nghip va cac quy 

dnh pháp iuät khãc. 

2. Thành vien HOi dóng quan tn, Kiém soát viên, TOng giám döc và nguoi diêu hành khác 

khOng duçic phep sCi dyng nhung cci hOl kinh doanh CO th mang lai Iii ich cho COng ty vl myc 

dich cã nhàn; dOng thOl khOng clucic sCc dyng nhQng thông tin cO ducic nhO chüc vu cUa mlnh 

dé tu lçi cá nhân hay dé phyc vu id ich cUa tO chüc hoc cá nhân khác. 

3. Thành vién Hi dOng quán tr, Kiém soát vién, TOng giám dOc và nguoi cliêu hành khác cO 

nghia vy thông báo cho Hi dOng quán tr tt câ các Içii ich cO the gay xung dOt vOl lol ich cUa 

Cong ty ma ho cO the duçc huOng thông qua các pháp nhàn kinh té, các giao dlch  hoãc Ca 

nhän khac. 

4. Tifi truOng hQp Oi hQi dOng cO dOng cO quyét djnh khãc Cong ty khOng cp các khoàn vay 

hoc bâo lãnh cho càc thành viên Hi dóng quan tr, Kiém soát vien, TOng giám dOc, nguoi 

diéu hành khác và cac Ca nhän, tO chac CO lien quan tOi cac thành viên nêu trén hoäc pháp 

nhän ma nhang nguOi nay cO cac i ich tài chInh, trü truOng hp cOng ty và tO chac cO lien 

quan tdl thành viên nay là các cong ty trong ding tp doan hoc cac cOng ty hot dng theo 

nhOm cong ty, bao góm cong ty m - Cong ty con, tp doàn kinh té và phãp lut chuyên 

nganh cO quy dlnh  khác. 

5. Hp dOng hoc giao dch giaa Cong ty vOl mQt hoc nhiêu thành viên Hi dông quan trl, 

Kiém soát viên, TOng giam dOc, nguOi diéu hành khác hoc nhccng nguOi lien quan den h9 

hoäc cOng ty, dOi tác, hip hi, hoc tO chüc ma thành viên Hi dOng quân tn, Kiém soát viên, 

T6ng giãm dOc, nguOi diCu hành khac hoc nhUng nguOi lien quan den h9 là thành vien hoc 

có lien quan li Ich tài chinh khOng b vo hiu hoà trong các truOng hp sau day: 
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a. DOi vOl hop dông CO gia trl tü dOi 35% tong giá trj tài san duoc ghi trong báo cáo tài chInh 
gán nht, nhung ni dung quan trQng ye hçip dOng hoc giao dich ccing nhu cac mOi quan he 

và li Ich cUa cüa thành viên Hi dOng quàn trj, Kiem soát vien, TOng giám dOc, nguOi diéu 

hành khác cluoc báo cáo cho H dOng quán tr. Ong thOi, HOi dOng quàn tn cia cho phep 
thVc hin hcip dOng hoc giao dich dO mt cách trung thtic bng cia sO phièu tan thành cUa 

nhUng thành viên Hi dOng khOng cO 101 Ich lien quan; 

b. DOi vOl nhUng hap dOng cO giá tn IOn han 35% tOng gia trj tài san duac ghi trong báo cáo 

tài chinh gán nhãIt, nhccng yéu to quan tr9ng ye hop dông hoäc giao dich nay cung nhu mOl 

quan h và lii Ich cUa thành vien HOi dOng quán tn, Kiém soát viên, TOng giám dOc, nguöi 

dléu hành khác cia duic cong bO cho các cO dOng khOng cO lçii Ich lien quan cO quyén bku 

quyet ye vn clê do va nhUng cO dOng dO cia bO phiëu tan thành hçip dOng hoãc giao dich nay; 

c. HQp dóng hoäc giao dich do duQc mt tO chüc tu vn dc Ip cho là cong bang và hQp ! xét 

trên mol phuong din lien quan den các c6 dOng cUa cOng ty vao thôi diém giao dch hoc 

hcip dOng nay duoc HQi dOng quán tr hoäc Di hQi dOng c6 dOng thông qua. 

Thành vien Hi dOng quán trl,  Kiém soát viên, T6ng giám dOc, nguOi diêu hành khác va nhQng 

nguoi cO lien quan vOl các thành vien néu trên khOng duQc st dyng các thông tin chua duQc 

phép cong bO cüa Cong ty hoc tiét I cho nguOi khác d thUc hin các giao dch cO lien quan. 

Diéu 37. Trách nhiêm ye thit hai va bói thuong 

1. Thành vién Hi dóng quàn tn, Kiem soát vién, TOng giám dOc và, nguOi diéu hành khác vi 

phm nghia vu, trách nhiêm trung thuc và c5n trQng, khOng hoàn thành nghia vu cüa mlnh 

vOl sij man can va nang Rjc chuyen mOn phái chju trách nhim ye nhUng thit hi do hành vi 

vi pham cüa mlnh gay ía. 

2. Cong ty bOi thuong cho nhQng nguOi cia, dang hoc CO th trO thành mt ben hen quan 

trong các vu khieu nai, kién, khOi tO (bao gOm các vy vic dan su, hành chInh và khOng phái là 

các vy kin do COng ty là nguOi khOi kin) néu nguoi do cia hoc dang là thành viên HQi dóng 

quan tr, Kiém soát viên, TOng Giám dOc, nguOi diéu hành khác, nhän viên hoc là dai din 

duqc Cong ty u' quyên hoc nguoi dO cia hoc dang lam theo yeu câu cUa Cong ty vOi tu cách 

thành viên Hi dóng quan trj, nguOi diéu hành khác, nhán viên hoc di din theo u' quyén 

cUa Cong ty vOl diéu kién nguOi do d hành dng trung thVc, cn trçng, màn can vi hal Ich 

hoäc khOng chOng lai lçii ich cao nhát cUa COng ty, trên co sO tuän thU lut pháp và khOng cO 

bang chüng xác nhân rang nguOi dO da vi phm nhang trách nhim cUa mlnh. Khi thuc hin 

chüc nang, nhim vu hoäc thuc thi cac cOng viêc theo Uy quyén cUa COng ty, thành vien HOi 

dOng quán trl, Kiém soát viên, nguOi diêu hành khác, nhãn vien hoäc là dai diên theo Uy quyén 
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cOa COng ty duQc COng ty bOi thuOng khi trO thành mt ben lien quan trong cac vy khiéu n, 

Iden, khOi tO (trü các vy kien  do Cong ty là nguOi khOi kin) trong cac tifiOng hp sau: 

a. Dã hành dng trung thVc, can trQng, mn can vi lai ich và khOng máu thu5n vOl loi ich cUa 

Cong ty; 

b. Tuàn thU luät phap va khOng CO bang chCfng xac nhn dã khong thVc hin trách nhim cUa 

minh. 

3. Chi phi bOi thuOng bao gOm các chi phi phát sinh (ké cà phi thuê luät su), chi phi phán 

quyêt, các khoàn tiên pht, các khoàn phài thanh toán phat sinh trong thVc tê hoc duQc coi là 

mccc hQp l khi giái quyèt nhang vy vic nay trong khuOn khO lut phap cho phép. Cong ty CO 

th mua bào him cho nhung nguOi dO dé tránh nhQng trách nhm bOi thuOng nêu trén. 

Xl. QUYEN DIEU IRA SO SACH VA HO SO CONG TV 

Diêu 38. Quyén diêu tra só sách va hO so 

1. Co dOng hoc nhOm Co dOng dé cp t Khoàn 3 Diéu 11 Diêu lé nay Co quyén trVc tiép hoc 

qua nguOi duQc u' quyén, gCii van bàn yeu cáu duQc kiém tra danh sách c6 dông, các bien bàn 

h9p Dal hi dOng c6 dOng và sao chyp hoãc tnich luc các hO so dO trong 910 lam vc và tai tru 

sO chInh cUa cong ty. Yêu cáu kiém tra do di din duQc u' quyén cUa c6 dOng phài kern theo 

glay u' quyén cUa CO dOng ma nguOi dO di dn hoc mt bàn sao Cong chng cUa giáy u' 

quyén nay. 

2. Thành viên Hi dOng quàn tr, Kiém soát viên, TOng giám dOc và nguOi diéu hành khác CO 

quyén kiérn tra sO dang k cO dOng cUa Cong ty, danh sách Co dong và nhCcng sO sách và hO so 

khác cUa Cong ty vi nhUng myc dich lien quan tOi chUc vy cUa minh vOl diéu kin các thông tin 

nay phài ducic bào mat. 

3. Cong ty phài luu Diêu l nay và nhUng bàn si1a dOl b6 sung Diêu l, Giy ch3ng nhn dàng 

k' doanh nghip, Các quy ché, các tai lieu chUng minh quyén sO hüu tài san, nghj quyét Di 

hOi dOng CO dOng va HOI dOng quàn tn, blén bàn h.p Di hi dOng cO dong va Hi dOng quàn 

tn, các báo cáo cUa HQi dOng quan tr, CáC báo cáo cUa Ban kiém soát, báo Cao tai chlnh nàm, 

sO sách ké toán và bat c% giay tO nào khác theo quy dlnh  cUa phap lut ti try so chinh hoc 

mt nol khác vOi diêu kin là cac cO dong V co quan dang k kinh doanh duQc thông báo ye 

dia diem luu trO các giay tO nay. 

4. Diéu l Cong ty phài duc cong bO trén website cUa Cong ty. 
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XII. CONG NHAN VIEN VA CONG DOAN 

Diéu 39. COng nhän viën và cong cloan 

1. T6ng giám dóc phái lap ké hoach dé Hi dóng quán trj thông qua các vn dé lien quan den 

viec tuyén dung, cho nguOi lao dng thôi viec, Ricing, bào him xã hOi, phUc lcii, khen thuOng 

va k' luãt d3i vOl nguOi lao clQng va nguOi diéu hành doanh nghip. 

2. Tóng giám ddc phài lap ké hoach dé Hi dóng quàn tr thông qua các vn dé lien quan den 

quan h cua COng ty vOl các t6 chiic cong doàn theo càc chun mvc,  thông I va chInh sàch 

quàn ly tOt nht, nhang thông le va chInh sách quy djnh ti Diêu le nay, các quy ché cUa Cong 

ty va quy dinh phap luãt hien hành. 

XIII. PHAN CHIA WI NHUIN 

Diéu 40. Phân phdi lol nhuãn 

1. Di hQi clông có dOng quyét djnh mtk chi trà c6 tUc va hinh thüc chi trà c6 ti3c hang nàm tU 

lçii nhun duçic giQ lai cüa Cong ty. 

3. COng ty khOng thanh toán Iãi cho khoân tién trà có ti3c hay khoán tién chi trá lien quan tOi 

môt loai c6 phiéu. 

4. Hci dông quàn tr CO th ki€n nghi Di hci dông có dông thông qua viêc thanh toán toàn bô 

hoc môt phn có tUc bang có phiéu và HQI dông quàn trl là cci quan thtjc thi quyét dinh nay. 

5. TruOng hQp c6 t1c hay nhüng khoán den khác lien quan tOi mt loi cO phiéu duQc chi trá 

bang den met,  Cong ty phái chi trà bang tién dông Viet Nam. Viec chi trà CO th thVc hien trVc 

tiép hoäc thông qua các ngän hang trén cci sO các thông tin chi tiët ye ngàn hang do cö dông 

cung cp. Truong hQp Cong ty dä chuyén khoãn theo dung các thông tin chi tièt ye ngàn hang 

do có dông cung cp ma có dông dO không nhn duQc tién, Cong ty không phái chju trách 

nhiem ye khoán tién Cong ty chuyén cho c6 dOng thy huOng. Viêc thanh toán cö tik dOi vOl 

càc có phiêu niêm yet ti So giao dlch  chung khoán cO th duc tién hành thông qua cong ty 

ching khoán hoc Trung tam luu k cht3ng khoán Viet Nam. 

6. Can cc Luät Doanh nghiep, Lut Chüng khoán, HOI clông quàn t thông qua nghi quyét xac 

dnh môt ngày cu the d chOt danh sách c6 dOng. Can ci3 theo ngay do, nhUng nguOi däng ky 

vOl tu cách có dông hoc nguOi sO hccu các chUng khoán khác duQc quyén nhn có tUc, Iai 

sut, phân phOi IQi nhun, nhn có phiéu, nhn thông báo hoc tài lieu  khác. 

7. Các van dé khác lien quan den phän phOi IQI  nhun duQc thVc hien theo quy dnh cUa pháp 

Iuät. 
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xiv. TAI KHOAN NGAN HANG, QU? DV TRO, NAM TAI CHINH VA CH DO KE lOAN 

Diéu 41. Tài khoân ngan hang 

1. COng ty mO tài khoàn ti cac ngán hang Vit Nam hoc ti CáC ngàn hang nuOc ngoài duQc 

phép hoot dOng ti Vit Nam. 

2. Theo stj chap thun truOc cUa ca quan cO thm quyén, trong truông hop can thiét, Cong ty 

CO the mO tài khoán ngàn hang 0 nuOc ngoài theo các quy dlnh  cüa pháp lut. 

3. COng ty tién hành tat cá cAc khoán thanh toán va gao dlch  k toán thông qua các tài khoàn 

tién Vit Nam hoc ngoi t ti cac ngän hang ma Cong ty mO tài khoán. 

Diéu 42. Nãm tãi chInh 

Nàm tài chInh cUa Cong ty bat dáu tü ngày dáu tên cUa thang 10 hang nãm và két thUc vào 

ngay thU 30 cOa thang 9 näm sau. Näm tài chinh dáu tién bat dáu tU ngày cap Giay chUng 

nhn dang k' doanh nghip và két thüc vào ngay thU 31 cUa thang 12 ngay sau ngày cap Glay 

chUng nhân dang ky doanh nghip do. 

Diéu 43. Chê' do ké toán 

1. Ché dQ ké toán Cong ty sCI dyng là Ché dQ Ké toán Vt Nam (VAS), ché dQ ké toán doanh 

nghip hoãc ché d ké toán dc thU ducK co quan cO tham quyén ban hành khác ducK BQ Tài 

chInh chap thun. 

2. COng ty 1p só sách ké toán bang tiéng Vit. Cong ty luu glU ho so ké toán theo quy djnh 

phap Iut ye ké toán và phap lut lien quan. NhUng ho so nay phái chinh xác, cp nht, co h 

thOng va phai dO dé chUng minh và giái trmnh các giao dich  cUa Cong ty. 

3. COng ty sC1 dyng don vj tién t trong ké toán là dóng Vit Nam. TruOng hQp Cong ty CO các 

nghip vy kinh té phát sinh chO yéu bang mQt loi ngoi t thl duQc ty ch9n ngoi t do lam 

don vi tiên te trong ké toán, chlu trách nhim ye lya ch9n dO truOc phap iut Va thông báo cho 

Co quan quán i' thuë truc tiép. 

XV. BAO CÁO THIJONG NIEN, TRACH NHIEM CONG BO THONG TIN, THONG BAO RA CONG 

CHUNG 

Diéu 44. Báo cáo tài chinh nàm, sáu thang va quy 

1. COng ty phài lap bàn báo cáo tài chmnh näm theo quy dnh cUa pháp iut cOng nhu các quy 

djnh cUa U' ban ChUng khoán Nhà nuOc và báo cáo phài ducic kiém toán theo quy dlnh ti 
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Diêu 46 Diêu Iê nay. Trong thOi han 90 ngay ké tu khi ket thUc môi näm tài chInh, phái np báo 

cáo tài chInh theo quy dnh cUa pháp Iut. 

2. BAo cáo tài chinh näm phái bao gôm báo cáo két qua hot dQng kinh doanh phán ánh mQt 

cách trung thUc v khách quan tinh hinh ye Iãi/ 16 cUa Cong ty trong nãm tài chinh, báo cáo 

tmnh hInh tài chinh phàn ánh mt cách trung thUc và khách quan tinh hInh hot dng cUa 

COng ty tuih den thOi diem 1p báo cao, báo cáo Iuu chuyen tién t va thuyét minh báo cáo tài 

chInh. 

3. COng ty phai Ip và cOng bó cac báo cáo tài chInh sau tháng dã soát xét va báo cáo tài chInh 

qu' (twOng hop cOng ty niêm yet! cong ty di chUng quy mô IOn) theo cac quy dlnh  cUa Uy 

ban Chüng khoán Nhà nuOc, SO giao dlch  chUng khoán (truOng hQp các cong ty niêm yet) và 

np cho cci quan thué hüu quan và Cci quan c5ang k' kinh doanh theo cac quy dnh cOa Lut 

doanh nghip. 

4. Các báo cáo tài chinh näm ducic kiém toán (bao góm kién cüa kiem toán viên), báo cáo 

sáu tháng duoc soát xét và báo cáo tài chinh qu cüa cong ty phái duQc cOng bO trên website 

cCia Cong ty. 

5. Các tó chUc, cá nhân quan tam dêu duçic quyén kiém tra hoäc sao chyp bàn báo cáo tài 

chinh nàm duc kiem toán, báo cáo sáu thang duQc soát xét và báo cáo tài chinh qu' trong 

gio lam vic cUa COng ty, tal try sO chInh cUa Cong ty và phài trà mQt müc phi hQp I cho vic 

sao chyp. 

Diêu 45. Báo cáo thuong niên 

COng ty phài 1p va cOng bO Báo cáo thuong niên theo các quy dlnh  cUa phap luàt ye chüng 

khoán và thi twOng chüng khoán. 

XVI. KIEM TOAN CONG TV 

Diéu 46. Kiém toán 

1. Di hQi doug cO dOng thuOng niên chi djnh mt cOng ty kiém toán dQc Ip  hoc thong qua 

danh sách các cong ty kiem toán dc 1p va üy quyén cho HQi doug quán trl quyét dlnh IVa 

ch9n mQt trong sO các don v nay tién hành các hot dQng kiem toán Cong ty cho nàm tài 

chInh tiép theo dVa trên nhang diéu khoán và diéu kin thoá thun vOl Hi dOng quàn trl. 

Cong ty phái chun bj va gcci báo cáo tài chinh näm cho cOng ty kiém toán dOc lap sau khi kt 

thüc näm tài chInh. 
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2. COng ty kim toán dc Ip kim tra, xác nhn và báo cáo ye báo cáo tài chinh näm phân ánh 

cac khoán thu chi cUa Cong ty, Ip báo cáo kim toán va trinh báo cáo 5O cho Hôi don9 quán 

tn trong vOng hal (02) thang ke tü ngày ket thüc näm tài chInh. 

3. Ban sao cUa báo cáo kiem toán duc gUi dinh kern báo cáo tài chinh nãm ciia COng ty. 

4. Kim toán viên thuc hiên vic kiem toán COng ty dUQc phép tham d cac cuOc hop fi hi 

dông cO dong va cluic quyen nhn các thông báo va các thông tin khác lien quan d€n Dal hOi 

dOng cö dOng ma các cO dong cluçic quyén nhân và ducic phát bieu ' kiên tai dai hOi ye các 
vn dé CO lien quan den kiém toán. 

XVII. CON DAU 

Diéu 47. Con dáu 

1. HOi dOng quán tn quyét dlnh  thông qua con du chInh thUc cüa COng ty và con du duoc 

khc theo quy djnh cUa Iut phap. 

2. HQi dOng quán tr, lông giám dOc sU dyng và quán ly con du theo quy dinh cUa pháp Iuát 

hiên hành. 

XVIII. CHAM DOT HOAT DQNG VA THANH L'i 

Dieu 48. Cham dut hoat dong 

1. COng ty cO the bl giái the hoc chãm dut hoat dOng trong nhUng truong hop sau: 

ON 

a. Khi két thUc thOi han hot dng cUa Cong ty, ké cá sau khi dã gia hn; HU 

b. B thu hOi Giy chUng nhn dang k' doanh nghip; 

c. Giái the truOc thOl hn theo quyét dinh cüa Di hOi dOng cO dOng; 

d. Các truOng hop khác theo quy dinh cüa pháp Iut. 

2. Vic giál the Cong ty truOc thOi hn (ké cá thOi hn dã gia hn) do Di hQi dOng cô dOng 

quyét dinh, HQi dOng quán trl thUc hin. Quyét dlnh  giái the nay phái thông báo hoc phái 

duoc xin chap thun cUa cc quan cO thrn quyén (néu bat buc) theo quy dnh. 

Diêu 49. Gia han hoat dong 

1. HOi clóng quán tn triu tap hop Dal hOi dOng cO dông It nhat bay (07) tháng trudc khi két 

thUc thOi han hoat dOng dé cO dOng cO the biéu quyét ye vic gia hn hot dQng cüa Cong ty 

theo dê nghi cUa Hi dông quán tn. 
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2. ThOi hn hoot clong cluoc gia hn khi CO tü 65% tong so phiêu CO quyén biéu quyt cUa tt 

cá CO dOng (hoc cãc di din duc Oy quyén) dU h9p tan thành hoc It nhát 65% tOng sO 

phiu CO quyên biu quyèt tan thành bang hInh thi1c y ' kiên cO dOng bang van ban. 

Diéu 50. Thanh ly 

1. TOi thiu sáu (06) thang truOc khi két thUc thOi hn hot dng cüa Cong ty hoc sau khi CO 

mQt quyét dinh giái th COng ty, HQi clOng quàn tn phái thành Ip Ban thanh ly gOm ba (03) 

thành vien. Hai (02) thành viên do Di hôi dOng cO dOng chi djnh và mt (01) thành viên do 

HOi dOng quán tn chi dnh tU môt cOng ty kiém toán clOc lap. Ban thanh ly chun b các quy 

chê hoat dông cUa minh. Các thành viên cüa Ban thanh l cO the duQc kja chpn trong sO nhàn 

viên Cong ty hoc chuyOn gia dc lap. Tht cá các chi phi lien quan den thanh l duc Cong ty 

uu tiên thanh toán truOc các khoàn no khác cüa Cong ty. 

2. Ban thanh l cO trách nhim báo cáo cho cc quan dãng k kinh doanh ye ngay thành 1p va 

ngay bat dau hoot dng. K tü thOi diem do, Ban thanh l se thay mt Cong ty trong tat cá các 

cong vic lien quan den thanh l Cong ty truOc Toà an và các cc quan hành chInh. 

3. Ban thanh l CO trách nhim báo cao cho cc quan dang k kinh doanh ye ngày thành 1p  và 

ngay bat dau hot dQng. Ké tU thOi diem dO, Ban thanh thay mt Cong ty trong tht Ca cac 

Cong VC lien quan den thanh ' Cong ty truOc Toà an Va cac cc quan hành chinh. 

3. lien thu ducic tu viec thanh l' ducic thanh toán theo tht tu sau: 

a. CAc chi phi thanh ; 

b. Các khoán no luong, tn cap thOi vic, báo hiem xä hOi va CáC quyên Ici khác cija nguOi lao 

dQng theo thôa uOc lao dng tp the và hQp dOng lao dQng dã k ket; 

c. Thué va các khoán np cho Nhà nuOc; 

d. Các khoán vay (néu cO); 

e. Các khoán nçi khác cüa COng ty; 

1. SO du cOn lai sau khi dã thanh toán tt cà các khoán n tu muc (a) den (e) trén day duqc 

phán chia cho cac cO dOng. Các c6 phân uu dãi duac uu tiên thanh toán truOc. 
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XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NOI BO 

Diéu 51. Giãi quye't tranh chap noi bO 

1. TruUng hop phát sinh tranh chap hay khu ni cO lien quan tOi hoat clOng cüa COng ty hay 

tOi quyén va nghia vy cUa cac có clang theo quy dnh ti Diêu I COng ty, Lut Doanh nghip, 

các Iut khác hoäc cãc quy dnh hành chInh quy dlnh  giQa: 

a. Co dông vOi COng ty; 

b. C6 cong vOi Hi dông quán tn, Ban kiém soãt, TOng giám dOc hay nguOi diêu hành khác. 

Các ben lien quan cO gang giái quy€t tranh chap clO thông qua thucing luang và hoà giái. Trü 

twOng hp tranh chap lien quan tOi Hi dóng quán trl hay ChU tch HQi dOng quàn tr, ChU 

tch Hi dOng quan tr chü trI vic giai quyét tranh chap và yeu cáu tüng ben trinh bay các yéu 

tO thijc tin lien quan dn tranh chap trong vông 15 ngày lam vic ké tü ngày tranh chap phát 

sinh. lwOng hcip tranh chap lien quan tOi Hi dOng quãn tr hay ChU tjch Hi dOng quán tr, 

bat cQ ben nào cUng cO the yeu cau TwOng Ban kiém soát chi dlnh  mQt chuyên gia dc Ip ce 

hành dng vOi tu cách là trpng tài cho qua trinh giài quyét tranh chap. 

2. iwOng hQp khOng dt duc quyét dnh hoà giâi trong vOng sáu (06) tuan tü khi bat dau qua 

trinh hoà giài hoäc néu quyét dnh cUa trung gian hoà giài không duQc các ben chap nhn, bat 

cü ben nao cUng cO the dua tranh chap dO ía Trpng tài kinh te hoc Toà an kinh té. 

3. Cac ben ty chu chi phi cüa mInh cO ken quan tOi thU tyc thuong IuQng và hoà giái. Vic 

thanh toán các chi phi cUa ba an duQc thUc hin theo phan quy& cUa Toà an. 

XX. BO SUNG VA ScJA DOl DIEU LE 

Diéu 52. B6 sung và scia d6i Diéu l 

1. Viêc bO sung, sUa dOi Diéu I nay phái duQc i hQi dOng cO dOng xem xét, quyet djnh. 

2. Trong twong hQp cO nhccng quy djnh cUa phap lut CO lien quan den hot dng cUa Cong ty 

chua duQc dê cp trong ban Diéu l nay hoc trong truOng hQp cO nhung quy dlnh  mOi cUa 

pháp lut khác vOi nhUng diéu khoán trong Diéu I nay thI nhang quy dnh cUa phap Iut do 

ducing nhiên ducic áp dyng Va diêu chinh hot dQng cUa Cong ty. 
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NGUOI DAt DIN THEO I'HAP LUAT 

TRAN THANH HIJONG 

Diéu I COng ty Co phàn NOng nghip HUng Häu 

XXI. NGAY HIEU LUC 

Diêu 53. Ngay hiêu kic 

1. Bàn diéu Ie nay gOm XXI chuong 53 c1iu duoc Dai h clOng cO dOng thuOng nien COng ty C6 

phàn NOng nghip HUng Hu nht tn thông qua va biéu quyt chp thun ngay 31 thang 01 

nãm 2018 ti TP.HCM và cUng chap thun hiu luc toàn van cUa Diêu lé nay. 

2. Diéu lê ducic lap thành muOi (10) bàn, CO già tn nhu nhau, trong dO: 

a. MQt (01) bàn np ti Phong cOng chUng Nhà nuOc cUa da phuong; 

b. Näm (05) bàn dang k' tal cci quan chInh quyén theo quy djnh cUa U' ban nhãn dan Tinh, 

Thành pM; 

c. BOn (04) bàn Iuu gicc tl Try so chinh cOa Cong ty; 

3. Diéu l nay là duy nhat và chinh thUc cUa Cong ty. 

4. Các bàn sao hoc tnich luc Diéu I Cong ty CO giá trl khi cO chü k cUa Chü Uch Hi dOng 

quàn tr hoc tOl thiu mt phàn hal (1/2) tOng sO thành vién Hi dOng quàn tr. 
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