TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
(Bảng so sánh này chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ cổ đông trong việc xem xét các vấn đề mà Công ty đánh giá là thay đổi
quan trọng giữa điều lệ mới và điều lệ cũ. Cổ đông được đề nghị xem Dự Thảo Điều Lệ (đính kèm) để thông qua điều lệ mới sẽ thay
đổi điều lệ cũ) (Please find the english version below from page 12)
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ĐIỀU
KHOẢN
Điều 1.1.d

2.

Điều 1.1.n

3.

DĐiều 3.2

4.

Điều 5.1

5.

Điều 5.5.b
và d

STT

NỘI DUNG THAY ĐỔI

NỘI DUNG HIỆN TẠI

Luật Doanh nghiệp có nghĩa là Luật Doanh Sửa đổi thành:
nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014.
“Luật Doanh nghiệp có nghĩa là Luật Doanh nghiệp
ngày 17 tháng 06 năm 2020”.
Chưa quy định.
Bổ sung thêm điểm n khoản 1:
“Tỷ lệ sở hữu nước ngoài là tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần
tính trên vốn điều lệ của tất cả nhà đầu tư nước ngoài và
tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên
50% vốn điều lệ trong Công ty”.
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là Sản xuất Sửa đổi thành:
linh kiện điện tử; Sản xuất máy vi tính và thiết “2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là Bán buôn máy
bị ngoại vi của máy vi tính; Sản xuất thiết bị vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (trừ vật phẩm đã
truyền thông (không gia công cơ khí, tái chế ghi hình trên mọi chất liệu); Bán buôn thiết bị và linh
phế thải và xi mạ điện, sản xuất gốm, sứ, thuỷ kiện điện tử, viễn thông (trừ vật phẩm đã ghi hình trên
tinh, chế biến gỗ tại trụ sở). Bán buôn máy vi mọi chất liệu); Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài
tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Bán buôn chính, kế toán); Bán lẻ thực phẩm (trừ gạo, đường)”.
thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Hoạt
động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế
toán).
Vốn điều lệ của Công ty là 4.532.099.870.000 Sửa đổi thành:
đồng (Bốn ngàn năm trăm ba mươi hai tỷ “Vốn điều lệ của Công ty là 4.754.311.970.000 đồng
không trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy (Bốn ngàn bảy trăm năm mươi bốn tỷ ba trăm mười một
mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều
Công ty được chia thành 453.209.987 cổ phần lệ của Công ty được chia thành 475.431.197 cổ phần với
với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.
b. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc Sửa đổi thành:
người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết “b. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người
khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ
chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông
65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của
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LÝ DO
Sửa đổi cho phù hợp với
Luật Doanh Nghiệp
2020 (“LDN 2020”).
Bổ sung thêm khái niệm
tỷ lệ sở hữu nước ngoài
theo quy định tại khoản
38
Điều
3
NĐ
155/2020/NĐ-CP.
Sửa đổi để: (i) phù hợp
với thực tế không kinh
doanh; (ii) loại trừ hàng
hóa thuộc diện hạn chế
sở hữu nước ngoài; và
(iii) phục vụ kinh doanh
của các Công ty con.

Cập nhật sau khi hoàn
tất đợt phát hành ESOP.

Sửa đổi cho phù hợp với
Điều 148 LDN 2020.

khi Pháp Luật có quy định khác hoặc được cơ
quan có thẩm quyền cho phép.
…
d. Các trường hợp khác do Đại Hội Đồng Cổ
Đông quyết định với cổ đông đại diện cho ít
nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
thông qua.
6.

Điều 5 và
khoản 5.8

7.

Điều 10.3
và Điều lệ

8.

Điều 11.3

tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ khi Pháp Luật có
quy định khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho
phép.
…
d. Các trường hợp khác do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết
định nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số
phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp
tán thành”.
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Sửa đổi tên Điều 5:
Theo quy định Nghị
…
“Điều 5 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập và tỷ lệ định 155/2020/NĐ-CP
ngày 31/12/2020.
sở hữu nước ngoài”.

Ban kiểm toán

Bổ sung thêm khoản 8:
“8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Cổ đông tại Công
ty là không quá 49% vốn điều lệ”.
Sửa đổi thành cụm từ:
Sửa đổi cho phù hợp với
Điều 161 LDN 2020.
“Ủy ban kiểm toán”.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
(năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% (năm phần Điều 115 LDN 2020.
trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có trăm) tổng số cổ phần phổ thông có các quyền sau:
các quyền sau:
a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu
a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị
tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại
theo quy định tương ứng tại các Khoản
Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
3 Điều 24 Điều lệ này;
b. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc
danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ
triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy
phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;
định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh
c. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề
nghiệp;
cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động
c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích
của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải
dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham
thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ
dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;
thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân
d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp
vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều
khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy
thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập
cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn
hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là
bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú,
tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký
quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân,
cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của
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Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp
cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ
pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên,
phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích
địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định
kiểm tra;
thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối
d. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.”
với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và
thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ
đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông
và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của
Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích
kiểm tra;
e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ
này.
Quy định tại điểm a Điều 11.3
Thay đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
“4. Ngoài các quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 11 khoản 5 Điều 115 LDN
của Điều lệ này, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 2020.
10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên
có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị”.

9.

Điều 11.4

10.

Điều 12.2

Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc
thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực
hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền
cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện
cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.

11.

Điều 12.5

Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ
phần.

12.

Điều 13.1

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền
cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường
niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại
hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong

Sửa đổi và bổ sung thành:
“Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện
quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu
quyết tại cuộc họp;
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến,
bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, thư
điện tử.
Cổ đông có thể ủy quyền thành viên Hội đồng quản trị
làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông”.
Sửa đổi thành:
“Cung cấp chính xác địa chỉ liên lạc (địa chỉ cư trú,
thư điện tử (email)) và số điện thoại khi đăng ký mua
cổ phần”.
Sửa đổi thành:
“Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao
nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ
chức mỗi năm một (01) lần. Hội đồng quản trị quyết
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Sửa đổi và bổ sung cho
phù hợp với khoản 3
Điều 144 LDN 2020.

Bổ sung để Công ty có
thể liên lạc và thông tin
cho cổ đông nhanh
chóng, chính xác.
Sửa đổi cho phù hợp
khoản 2 Điều 139 LDN
2020.

13.

14.

15.

16.

thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc
năm tài chính hoặc có thể được gia hạn nhưng
không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm
tài chính, nếu được cơ quan cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp chấp thuận theo
yêu cầu của Hội đồng quản trị.
Điều 14.2.h Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được
phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc
chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng
lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày
thành lập.
Điều 14.2.n Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch
Hội đồng quản trị.

định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm
tài chính”.

Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
“Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng khoản 2, Điều 138 LDN
loại được quyền chào bán”.
2020.

Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
“Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Điều 275 Nghị định
Hội đồng quản trị”.
155/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020 và khoản 2
Điều 138 LDN 2020.
Điều 14.2.o Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những Sửa đổi thành “…khoản 1 Điều 167…”
Sửa đổi cho phù hợp với
đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162
Điều 167 LDN 2020.
Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn
hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
Điều 16.1 Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu “Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền Khoản 6 Điều 148 LDN
lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông 2020
phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của
thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội
biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền
quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ
cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại
thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó
giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng
đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở
thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết
cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Việc tổ chức
không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu
họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá
ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được
thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3)
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người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc
thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi
là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc
họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu
trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại
đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có
thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng
loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại
các cuộc họp nêu trên.

17.

18.

19.

Điều 17.2.a Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện
tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba
mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành
Đại hội đồng cổ đông;
Điều 17.3 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi
cho tất cả các cổ đông bằng văn bản qua bưu
điện hoặc qua thư điện tử hoặc qua tin nhắn
theo thông tin chính xác mà cổ đông cung cấp,
đồng thời thông báo phải công bố trên phương
tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán,
trên trang thông tin điện tử (website) của công
ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải
được gửi trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ
ngày Công ty nhận được Danh sách cổ đông có
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông từ Trung
Tâm Lưu Ký Chứng Khoán và ít nhất mười
(10) ngày trước ngày họp đại hội đồng cổ đông
(tính từ ngày mà thông báo được gửi đến hoặc
chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí
hoặc được bỏ vào hòm thư)…..
Điều 17.5.b Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ
đông không có đủ ít nhất 5% (năm phần trăm)
cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít
nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3
Điều 11 Điều lệ này.

giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành.
Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì
cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày
sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó
(không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần)
tham dự họp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền
đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các
cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên,
những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó tham dự
họp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu
kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang
bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.”
Sửa đổi thành:
“Lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và
biểu quyết tại đại hội không quá 10 ngày trước ngày
gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông”.
Sửa đổi thành:
“Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất
cả các cổ đông bằng văn bản qua bưu điện hoặc qua thư
điện tử hoặc qua tin nhắn theo thông tin chính xác mà cổ
đông cung cấp, đồng thời thông báo phải công bố trên
phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán,
trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông
báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất
hai mươi mốt (21) trước ngày khai mạc cuộc họp”....

Sửa đổi cho phù hợp với
Điều 141 LDN 2020.

Sửa cho phù hợp với
khoản 1 Điều 143 LDN
2020.

Sửa đổi thành:
Sửa đổi để phù hợp với
“Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông khoản 3 Điều 11 Điều
không có đủ ít nhất 5% (năm phần trăm) cổ phần phổ lệ.
thông theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này”.
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20.

Điều 17.7

21.

Điều 18.1

22.

Điều 19.2

23.

Điều 19.6

Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ
phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự
hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ
quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết
định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông
qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường
hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không
theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung
biểu quyết không có trong chương trình.
Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự
hiện diện trực tiếp của số cổ đông hoặc người
đại diện của Cổ đông đại diện cho ít nhất 51%
cổ phần có quyền biểu quyết.
Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp
cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền
có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên
đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ
và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu
quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết
tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu
trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau,
cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay
phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán
thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không
hợp lệ từng vấn đề được Chủ toạ thông báo
ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.
Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm
kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề
nghị của Chủ toạ. Số thành viên của ban kiểm
phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn
cứ đề nghị của Chủ toạ nhưng không vượt quá
số người theo quy định của pháp luật hiện
hành.
Chưa quy định

Đề nghị bỏ.

Đề nghị bỏ do trùng với
khoản 3, Điều 20 của
Điều lệ.

Sửa đổi thành:
“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi
có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu
biểu quyết”.
Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ
đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết
một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của
cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu
biểu quyết của cổ đông đó. Đối với mỗi vấn đề biểu
quyết, cổ đông có quyền chọn một (01) trong ba (03)
lựa chọn tán thành (cổ đông đồng ý thông qua),
không tán thành (cổ đông không đồng ý thông qua),
không có ý kiến (cổ đông không có ý kiến). Thẻ biểu
quyết hợp lệ là thẻ biểu quyết mà có ghi nhận quyết
định của cổ đông và gửi trước thời hạn thu phiếu theo
cách thức được quy định tại quy chế biểu quyết tại
Đại hội. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm
kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị
của Chủ toạ. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công
bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Sửa đổi đề phù hợp với
Điều 145 LDN 2020.

Bổ sung thêm:

Sửa đổi đề phù hợp với
Khoản 5 Điều 146 LDN
2020.

Bổ sung cho phù hợp
“Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với khoản 8 Điều 146
đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 LDN 2020.
ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc
6

hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp xảy ra một
trong các trường hợp sau đây:
a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất
cả người dự họp;
b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm
cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ
làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công
bằng và hợp pháp”.
24.

Điều 20.1
và 2

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều
20 và việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay
thế thành viên Hội đồng quản trị được
thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số
phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu
quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại
diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng
cổ đông, các quyết định của Đại hội đồng
cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được
thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số
phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu
quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại
diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng
cổ đông:
a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của
công ty;
c. Các vấn đề khác theo quy định của
pháp luật.
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
liên quan tới các mục g, h, i, j, k, o , p và r
Khoản 2 Điều 14 được thông qua khi có từ
65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông
có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc
thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt
tại Đại hội đồng cổ đông.

Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
“1. Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khoản 1 và 2, Điều 148
nếu được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu LDN 2020.
biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán
thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và 4 Điều
20, khoản 8 Điều 21 và khoản 1 Điều 16 của Điều lệ
này:
a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
c. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.
2.Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20,
khoản 8 Điều 21 và khoản 1 Điều 16 của Điều lệ này,
nghị quyết về các vấn đề liên quan tới các mục h, i, j, k,
o và p Khoản 2 Điều 14 Điều lệ này được thông qua nếu
được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu
quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành”.

7

3.

4.

5.

6.

Điều 20.4

Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực Sửa đổi thành:
hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy “Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo
định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh Nghiệp. phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3
Điều 148 Luật Doanh Nghiệp.”
Điều 21.2 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý Sửa đổi thành:
kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ “Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự
đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu
định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo
định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi
phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng đến địa chỉ liên lạc hoặc thư điện tử (email) hoặc số
ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải điện thoại đã đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản
đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông
trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải
quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày gửi chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày hết hạn
trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
phải gửi lại phiếu lấy ý kiến”.
Điều 21.3.g Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Sửa đổi thành:
và người đại diện theo pháp luật của Công ty. “Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị”.
Điều 21.4

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký
của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo
uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật
của cổ đông là tổ chức.
Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng
trong phong bì dán kín và không ai được quyền
mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến
Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại
nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều
không hợp lệ.

Sửa đổi cho phù hợp với
khoản 3 Điều 148 LDN
2020.
Sửa đổi cho phù hợp với
khoản 2 Điều 149 LDN
2020.

Sửa đổi cho phù hợp với
khoản 3 Điều 149 LDN
2020.
Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
“Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công khoản 4 Điều 149 LDN
ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định 2020.
sau đây:
a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời
phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người
đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo
pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến
gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán
kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm
phiếu;
b. Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về
Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm
phiếu.
c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã
xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở
trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường
hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến
không được gửi về được coi là phiếu không tham
gia biểu quyết. Trường hợp người đại diện theo ủy
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7.

Điều 21.5.f

8.

Điều 21.6

9.

Điều 21.8

10.

Điều 22.1

11.

Điều 23

12.

Điều 24.1

quyền của Cổ đông là người ký và/hoặc gửi phiếu
lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến phải được gửi cùng ủy
quyền, chứng minh nhân dân của người được ủy
quyền”.
Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
người đại diện theo pháp luật của Công ty, “Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người khoản 5 Điều 149 LDN
người kiểm phiếu và người giám sát kiểm kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu”.
2020.
phiếu
Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
website của công ty trong thời hạn hai mươi tư “Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được công khoản 6 Điều 149 LDN
(24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng bố trên website của công ty hoặc gửi đến các cổ đông 2020.
mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm
phiếu.
phiếu”.
Quyết định được thông qua theo hình thức lấy Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý khoản 4 Điều 148 LDN
đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020.
quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu từ 51%
quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có
đồng cổ đông.
quyền biểu quyết tán thành. Nghị quyết này có giá trị
như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản Điều 150 LDN 2020.
dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện
được lập bằng tiếng Việt và có các nội dung tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có
chủ yếu theo Điều 146 Luật Doanh Nghiệp
các nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh
Nghiệp”.
Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông “Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận Điều 151 LDN 2020.
hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội
đồng quản trị, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại
Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án
định của Đại hội đồng cổ đông trong các hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một
trường hợp sau đây:
phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong
các trường hợp sau đây:”
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
ít hơn năm (5) người, không vượt quá mười
Điều 154 LDN 2020.
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một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản
trị là bốn (04) năm. Nhiệm kỳ của thành viên
Hội đồng quản trị không quá bốn (04) năm;
thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số
thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải
chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành
viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu
thành viên Hội đồng quản trị không điều
hành/độc lập được xác định theo phương thức
làm tròn xuống.
13.

14.

15.

Điều 24.3

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06)
tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của
từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên
Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông
nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng
viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa
hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được
đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới
50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ
50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05)
ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối
đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề
cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới
90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
Điều 25.4.b Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149
Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định
tại khoản 2 Điều 135 và khoản 3 Điều 162 Luật
Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông
phê chuẩn…
Điều 26.1 Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị
phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng
quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại
hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch
Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không ít hơn
năm (5) người, không vượt quá mười một (11) người.
Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là bốn (04) năm. Nhiệm
kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá bốn (04)
năm; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác,
thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số
nhiệm kỳ không hạn chế. Tỷ lệ thành viên Hội đồng
quản trị độc lập và thành viên Hội đồng quản trị
không điều hành thực hiện theo quy định của pháp
luật hiện hành”.
Sửa đổi thành:
Sửa đổi cho phù hợp với
“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có khoản 5 Điều 115 LDN
quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với 2020.
nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị”.

Sửa đổi thành:
“Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật
Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2
Điều 138 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp phải
do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn…”
Sửa đổi thành
“Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu,
miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng
quản trị”.
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Sửa đổi cho phù hợp với
khoản 2 Điều 153 LDN
2020.
Sửa đổi cho phù hợp với
khoản 1 Điều 156 LDN
2020 và Điều 275, Nghị
định 155/2020/NĐ-CP
ngày 31/12/2020.

16.

17.

Tổng giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch Hội
đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc
được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên.
Điều 27.3.c Chưa quy định.
Bổ sung:
“c. Đề nghị của thành viên Hội đồng quản trị độc lập”.
Điều 28

Chưa quy định.

Sửa đổi cho phù hợp với
khoản 3 Điều 157 LDN
2020.

Bổ sung Điều 28:

Bổ sung cho phù hợp
với mô hình hoạt động
“Điều 28. Ủy ban kiểm toán
của Công ty và Điều 161
1. Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội LDN 2020.
đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở
lên, số lượng cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập
Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm
toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều
hành.
2. Hội động quản trị ban hành quy chế hoạt động của Ủy
ban kiểm toán.
3. Ủy ban kiểm toán thực hiện quyền và nghĩa vụ theo
Quy chế hoạt động được Hội đồng quản trị thông qua và
theo quy định pháp luật”.

18.

Điều 47.2

Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65%
trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có
quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông
qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội
đồng cổ đông thông qua.

Sửa đổi thành:

19.

Điều 51

Bản điều lệ này gồm 20 chương 50 điều được
Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu
tư Thế giới Di Động nhất trí thông qua vào
Ngày hiệu lực cùng chấp thuận hiệu lực toàn
văn của Điều lệ này.

Sửa đổi thành:

Sửa đổi cho phù hợp với
“Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% tổng Điều 148 LDN 2020.
số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp
tán thành”.
Sửa đổi cho phù hợp với
“Bản điều lệ này gồm 20 chương 51 điều được Đại Hội điều chỉnh của Điều lệ.
Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di
Động nhất trí thông qua vào ngày Ngày hiệu lực cùng
chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này”.

(Kết thúc tóm tắt)
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SUMMARY OF AMENDMENTS OF THE CHARTER OF
MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION FOR AGM 2021
(This comparison board is mainly used for reference and supporting Shareholders in considering matters that are thought to be
important amendments between the new and old Charter by the Company. Shareholders are required to refer to the Draft of the
Charter (attached) to approve the proposal that the old Charter will be replaced by the new one.)
No.

Article

Current content

Proposed amendments

Reason

1.

Article 1.1.d

Law on Enterprises means Law on Enterprises
dated November 26th, 2014.

Amended as:
To amend for the
“Law on Enterprises means Law on Enterprises dated consistence with
June 17th, 2020.”
the 2020 Law on
Enterprises.

2.

Article 1.1.n

Not regulated yet.

Added Article 1.1.n:
“Foreign ownership rate is a percentage of the total
ownership, calculated on the charter capital, of all
foreign investors and economic organizations whose
foreign investors hold more than 50% of the charter
capital in the company."

Adding
the
definition
of
foreign holdings
as prescribed in
Clause
38,
Article 3 of
Decree
155/2020/NDCP.

3.

Article 3.2

Business scope of the Company is Producing
electronic components; Producing computers
and peripheral devices of computers;
Manufacturing communication equipment (no
mechanical processing, recycling and
electroplating, producing ceramics, porcelain,
glass, wood processing at the office).
Wholesale computers, peripherals and
software.
Wholesale
electronic,
telecommunication equipment, components
Management consultancy activities (except
financial and accounting consulting services).

Amended as:
“Business scope of the Company is wholesale
computers, peripherals and software (except goods
containing images/audio in any material);
Wholesale electronic, telecommunication equipments,
components (except goods containing images/audio
in any material)); Consulting activities (except
financial and accounting consulting services); Retail
food (except rice, sugar).”

To amend for: (i)
being consistent
with the reality
business of the
Company;
(ii)
excluding goods
to restriction on
foreign
ownership; and
(iii) serving the
business of the
subsidiaries.

4.

Article 5.1

The charter capital of the Company is VND Amended as:
4,532,099,870,000 (Four thousand five
12

Update
after
completing the

hundred thirty-two billion and ninety-nine
million eight hundred and seventy thousand
dong). The total charter capital of the Company
is divided into 453.209,987 shares with par
value of VND 10,000/share.

“The charter capital of the Company is VND last
ESOP
4,754,311,970,000 (Four thousand seven hundred issuance.
fifty-four billion and thirty hundred eleven million
nine hundred and seventy thousand Vietnamese dong).
The total charter capital of the Company is divided into
475,431,197 shares with par value of VND
10,000/share.”

5.

Article
5, b. Shares offered to brokers or underwriters. In
Clause 5.b and this case, the specific discount or discount rate
5.d
shall be approved by the number of
shareholders representing at least 65% of the
total voting shares, unless otherwise provided
by Law or competent state agencies.

To amend for the
consistence with
the Article 148 of
the 2020 Law on
Enterprises.

6.

Article 5 and Article 5 Charter capital, share and founding
Clause
8, shareholder
Article 5.

7.

Article 10.3 The name of “Internal Audit Committee” in Amend the new name in Vietnames as “Ủy Ban Kiểm To amend for the
and Charter
Vietnamese is “Ban kiểm toán”
Toán”
consistence with
the Article 161 of
the 2020 Law on
Enterprises. The
meaning is the
same in English.

8.

Article 11.3

Amended as:
“b. Shares offered to brokers or underwriters. In this
case, the specific discount or discount rate shall be
approved if it is voted for by a number of shareholders
that represent at least 65% or more of votes of all
shareholders attending the meeting.
...
…
d. Other cases decided by the General Meeting of
d. Other cases decided by the General Meeting Shareholders if it is approved by a number of
of Shareholders with shareholders representing shareholders representing 65% or more of votes of all
at least 65% of the total shares with voting shareholders attending the meeting.”
rights passed

A shareholder or group of shareholders holding
5% (five per cent) of the total ordinary shares

Amended the title of Article 5 as:
“Article 5
Charter capital, share, founding
shareholder and foreign ownership rate”
Added Article 5.8:
“5.8 The maximum foreign ownership rate of
shareholders in the Company is not more than 49% of
the charter capital.”

Amended as:
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According
to
Decree 155/2020
/ND-CP
dated
31/12/2020.

To amend for the
consistence with

for a continuous period of six (06) months or “A shareholder or group of shareholders holding 5% the Article 115 of
more has the following rights:
(five per cent) of the total ordinary shares has the the 2020 Law on
following rights:
Enterprises.
a. Nominate the Board of Directors
candidates according to the corresponding a. Request the Board of Directors to convene the
provisions in Clause 3, Article 24 of this
General Meeting of Shareholders in accordance
Charter;
with the provisions of Article 115 and Article 140
b. Request the Board of Directors to convene
of the Law on Enterprises;
the General Meeting of Shareholders in b. Check and receive copies or quotations of the list
accordance with the provisions of Article
of shareholders entitled to attend and vote at the
114 and Article 136 of the Law on
General Meeting of Shareholders;
Enterprises;
c. Request the Board of Directors to examine each
c. Check and receive copies or quotations of
specific issue related to the management and
the list of shareholders entitled to attend
administration of the Company's operations when
and vote at the General Meeting of
deemed necessary. The request shall be in writing;
Shareholders;
shall have full name, permanent address,
d. Request the Board of Directors to examine
nationality, number of identity card, passport or
each specific issue related to the
other lawful personal identification for individual
management and administration of the
shareholder; name, permanent address, nationality,
Company's operations when deemed
establishment decision number or business
necessary. The request must be in writing;
registration number for enterprise shareholders;
must have full name, permanent address,
number of shares and time of registration of shares
nationality, number of identity card,
of each shareholder, total number of shares of the
passport or other lawful personal
group of shareholders and the percentage of
identification for individual shareholder;
ownership in the total number of shares of the
name, permanent address, nationality,
Company; problems to be examined, purpose of
establishment decision number or business
inspection;
registration number for enterprise d. Other rights as stipulated in this Charter.”
shareholders; number of shares and time
of registration of shares of each
shareholder, total number of shares of the
group of shareholders and the percentage
of ownership in the total number of shares
of the Company; problems to be
examined, purpose of inspection;
e. Other rights as stipulated in this Charter
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Provided at point a, Clause 3, Article 11 of this Amended as:
Charter.
“In addition to the rights specified in Clause 3, Article
11 of this Charter, the shareholder or group of
shareholders that holds at least 10% of the ordinary
shares is entitled to nominate candidates for the Board
of Directors.”

To amend for the
consistence with
the Clause 5,
Article 115 of the
2020 Law on
Enterprises.

10. Article 12.2

Attend the General Meeting of Shareholders
and exercise the right to vote directly or
through an authorized representative or vote
from afar. Shareholders may authorize
members of the Board of Directors to act as
their representatives at the General Meeting of
Shareholders.

Amended and Added as:
“Attend the General Meeting of Shareholders and
votes at the General Meeting of Shareholders in the
following cases:
a) The shareholder directly participates in and votes at
the General Meeting of Shareholders;
b) The shareholder authorizes another organization or
individual to participate in and vote at the meeting;
c) The shareholder participates and votes online or
through other electronic methods;
d) The shareholder sends the votes to the General
Meeting of Shareholders by mail or email.
Shareholders may authorize members of the Board of
Directors to act as their representatives at the General
Meeting of Shareholders”

To amend for the
consistence with
the Clause 3,
Article 144 of the
2020 Law on
Enterprises.

11. Article 12.5

Provide a correct address when registering to Amended as:
buy shares.
“Provide a correct contact address (residential
address, email) and phone number when registering
to buy shares.”

Supplementing
so
that
the
Company
can
contact
and
inform
shareholders
quickly
and
accurately.

12. Article 13.1

The General Meeting of Shareholders is the
highest authority of the Company. The annual
general meeting of shareholders is held once a
year. The General Meeting of Shareholders
shall hold an annual meeting within four (04)
months from the end of the fiscal year or may
be extended but not exceeding six (06) months

To amend for the
consistence with
the Clause 2,
Article 139 of the
2020 Law on
Enterprises.

9.

Article 11.4

Amended as:
The General Meeting of Shareholders is the highest
authority of the Company. The annual general meeting
of shareholders is held once a year. The Board of
Directors decides the meeting time of The General
Meeting of Shareholders but shall not exceed 6
months from the end of the fiscal year.”
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from the end of the fiscal year, if approved by
the business registration certificate-granting
agency at the request of the Board of Directors.
13. Article 14.2.h

Type of shares and number of new shares to be Amended as:
To amend for
issued for each class of shares and the transfer “Decide the types of authorized shares and the total consistence with
of shares of founding members within the first number of authorized shares of each type.”
the Clause 2,
three years from the date of establishment
Article 138 of the
2020 Law on
Enterprises.

14. Article 14.2.n

The General Director is concurrently the Amended as:
Chairman of the Board of Directors.
“Approve the internal management regulations of the
company, the rules and regulations of the Board of
Directors.”

To amend for
consistence with
the Article 275 of
the Decree No.
155/2020/NĐCP,
dated
31/12/2020 and
Clause 2, Article
138 of the 2020
Law
on
Enterprises.

15. Article 14.2.o

The Company signs contracts and deals with Amend the “Clause 1, Article 162” as:
the subjects specified in Clause 1, Article 162 “... Clause 1, Article 167...”
of the Law on Enterprises with a value equal to
or greater than 35% of the total value of the
Company's assets recorded in the latest
financial statements;

To amend for the
consistence with
the Article 167 of
the 2020 Law on
Enterprises.

16. Article 16.1

The change or cancellation of special rights
attached to a class of prefered shares takes
effect when shareholders hold at least 65% of
common shares attending the meeting and are
also held by shareholders holding at least 75%
of the voting rights of the preferred preference
class mentioned above. The organization of a
meeting of shareholders holding a class of
preferred shares to pass the change of rights
mentioned above is valid only when there are

To amend for the
consistence with
the clause 6,
Article 148 of the
2020 Law on
Enterprises.

Amended as:
The change or cancellation of special rights attached to
a class of preference shares takes effect when
shareholders hold at least 51% or more of the total
number of votes of all attending shareholders of all
attending shareholders. The General Meeting of
Shareholders’ resolution that contains adverse changes
to the rights and obligations of preference shareholders
shall only be approved if it is voted for by a number of
participating preference shareholders that hold at least
16

at least two (02) shareholders (or their
authorized representatives) and hold at least
one-third (1/3) of value of such issued shares.
In case there are not enough delegates as
mentioned above, the meeting will be reorganized within thirty (30) days later and the
holders of such shares (regardless of the
number of people and the number of shares ) in
person or via an authorized representative is
considered to be a sufficient number of
delegates. At the aforementioned preference
shareholder meetings, the holders of such class
of shares who are present in person or through
a representative may request a secret ballot.
Each share of the same type has equal voting
rights at the above meetings.

75% of preference shares of the same type, or
approved by a number of preference shareholders that
hold at least 75% of preference shares of the same type
in case of questionnaire survey. The organization of a
meeting of shareholders holding a class of preferred
shares to pass the change of rights mentioned above is
valid only when there are at least two (02) shareholders
(or their authorized representatives) and hold at least
one-third (1/3) of value of such issued shares. In case
there are not enough delegates as mentioned above, the
meeting will be re-organized within thirty (30) days
later and the attending holders of such shares
(regardless of the number of people and the number
of shares ) or via an authorized representative is
considered to be a sufficient number of delegates. At
the aforementioned preference shareholder meetings,
the holders of such class of shares who are attending
the meeting or through a representative may request a
secret ballot. Each share of the same type has equal
voting rights at the above meetings.

17. Article 17.2.a

Prepare a list of shareholders eligible to
participate and vote at the meeting no later
than thirty (30) days before the
commencement of the General Meeting of
Shareholders; agenda, and documents as
required by the laws and regulations of the
Company.

Amended as:
“Prepare a list of shareholders eligible to participate
and vote at the meeting no later than 10 days before
the date of sending the meeting invitation of
General Meeting of Shareholders.”

To amend for the
consistence with
the Article 141 of
the 2020 Law on
Enterprises.

18. Article 17.3

The notice of the General Meeting of
Shareholders shall be sent to all shareholders in
writing by post or by email or via text message
according to the exact information provided by
the shareholders, and the notice shall be public
on the Stock Exchange’s network, on the
company's website. Notice of the General
Meeting of Shareholders shall be sent within
fifteen (15) days from the date the Company
receives the List of Shareholders entitled to

Amended as:
“The notice of the General Meeting of Shareholders
shall be sent to all shareholders in writing by post or
by email or via text message according to the exact
information provided by the shareholders, and the
notice shall be public on the Stock Exchange’s system
and on the company’s website. The meeting invitation
of General Meeting of Shareholders shall be sent at
least twenty one (21) before the opening date of the
meeting.” ....
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To amend for the
consistence with
the Clause 1,
Article 143 of the
2020 Law on
Enterprises.

attend the General Meeting of Shareholders
from the Securities Depository and at least
ten (10) days before the meeting of the
General Meeting of Shareholders, (counting
from the date on which the notice is legally
sent, paid for or placed in the mailbox)....
19. Article 17.5.b

At the time of proposing, the shareholder or
group of shareholders does not have at least 5%
(five percent) of ordinary shares for a
continuous period of at least six (06) months as
prescribed in Clause 3 Article 11 of this
Charter.

Amended as:
“At the time of proposing, the shareholder or group of
shareholders does not have at least 5% (five percent)
of ordinary shares as prescribed in Clause 3 Article 11
of this Charter.”

20. Article 17.7

In case all shareholders representing 100% of Removed.
the shares with voting rights directly attend or
attend through authorized representatives at the
General Meeting of Shareholders, any decisios
approved the the General Meeting of
Shareholders shall be considered valid even if
the convening of the General Meeting of
Shareholders is not in accordance with the
order and procedures or the voting content is
not included in the agenda.

To remove due to
coincide
with
Clause 3, Article
20 of the Charter.

21. Article 18.1

The General Meeting of Shareholders is
conducted when there is a direct presence of
shareholders or the representative of
Shareholders representing at least 51% of the
voting shares.

Amended as:
“The General Meeting of Shareholders shall be
conducted when it is participated by a number of
shareholders that represent more than 50% of the
voting shares.

To amend for the
consistence with
the Article 145 of
the 2020 Law on
Enterprises.

22. Article 19.2

When conducting the registration of
shareholders, the Company grants each
shareholder or an authorized representative
having the right to vote a voting card, having
the registration number, full name of the
shareholder, full name of authorized
representative and the number of votes of that
shareholder. When voting at the meeting, the
number of cards approving the resolution is

When conducting the registration of shareholders, the
Company grants each shareholder or an authorized
representative having the right to vote a voting card,
having the registration number, full name of the
shareholder, full name of authorized representative and
the number of votes of that shareholder. For each
voting issue, shareholders has the right to choose one
(01) out of three (03) options for approval
(shareholders
agree
to
approve),
disagree

To amend for the
consistence with
the Clause 5,
Article 146 of the
2020 Law on
Enterprises.
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To amend for the
consistence with
the Clause 3,
Article 11 of the
Charter.

23. Article 19.6

collected first, the number of cards opposing
the resolution is collected later, finally
counting the total number of votes for or
against to decide. The total number of votes for,
against, abstaining or invalid votes for each
issue shall be notified by the Chairman
immediately after voting on such issue. The
meeting elects people who are responsible for
counting votes or supervising the counting of
votes at the request of the Chairman. The
number of members of the vote counting
committee is decided by the General Meeting
of Shareholders based on the Chairman's
proposal but must not exceed the number of
people prescribed by current law

(shareholders disagree), no comments (shareholders
have no opinion). A valid voting card is the voting card
that records the shareholders' decisions and is sent
before the deadline for vote collection in the manner
specified in the voting regulations at each meeting.
Shareholders elects the people responsible for
counting votes or supervising the vote counting upon
proposals of the Chairman. The voting results were
announced by the Chairman just before the end of the
meeting.

Not regulated yet.

Added Article 19.6:
“The chairman is entitled to postpone the General
Meeting of Shareholders that has a sufficient number
of participants for up to 03 working days from the
initial opening day or change the meeting location in
the following cases:
a) The current meeting location does not have enough
seats for all participants;
b) Communication devices at the current meeting
location are not adequate for all participant to discuss
and vote;
c) One or some participants disrupt the meeting and
thus threaten the fairness and legality of the meeting.”

Adding for the
consistence with
the Clause 8,
Article 146 of the
2020 Law on
Enterprises.

Amended as:
“1. The resolution on one of the following issues will
be approved if it is voted for by a number of
shareholders that represent at least 51% or more of
votes of all shareholders attending the meeting, except
for the cases specified in the clause 2 and 4 Article 20,
the clause 8 Article 21 and the clause 1 Article 16 of
this Charter:

To amend for the
consistence with
the Clause 1 and
2, Article 148 of
the 2020 Law on
Enterprises.

24. Article 20.1 1. Except for the case specified in Clause 2,
and 20.2
Article 20 and the dismissal, removal and
replacement of members of the Board of
Directors are approved when there is 65%
or more of the total votes of the
shareholders with voting rights that present
in person or through an authorized
representative present at the General
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Meeting of Shareholders, decisions of the
General Meeting of Shareholders on the
following issues will be approved when
there are 51% or more of the total votes of
shareholders having vote rights who attend
the meeting in person or through an
authorized representative at the General
Meeting of Shareholders:
a. Approval of annual financial statements;
b. Short-term and long-term development
plans of the company;
c. Other issues as prescribed by law.
2. Decisions of the General Meeting of
Shareholders regarding the items g, h, i, j,
k, o, p and r Clause 2 Article 14 are adopted
when 65% or more of the total votes
Shareholders with voting rights are present
in person or through an authorized
representative present at the General
Meeting of Shareholders.

a. Approval of annual financial statements;
b. Short-term and long-term development plans of
the company;
c. Other issues as prescribed by law.
2. Except for the cases specified in the clause 4 Article
20, the clause 8 Article 21 and the clause 1 Article 16
of this Charter, the resolution of the General Meeting
of Shareholders regarding the items h, i, j, k, o and p
Clause 2 Article 14 are approved if it is voted for by a
number of shareholders that represent at least 65% or
more of votes of all shareholders attending the
meeting”

25. Article 20.4

The election of members of the Board of
Directors shall be executed in cumulative
voting according to Clause 3, Article 144 of the
Law on Enterprises.

Amended as:
“The election of members of the Board of Directors
shall be executed in cumulative voting according to
Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises.”

26. Article 21.2

The Board of Directors shall prepare written
questionnaires, draft decisions of the General
Meeting of Shareholders and documents
explaining
the
draft
decision.
The
questionnaires attached to the draft decision
and explanatory documents shall be sent by
express mail to the registered address of each
shareholder. The Board of Directors shall
ensure to send and publish documents to
shareholders within a reasonable time for
consideration of voting and shall send at least

Amended as:
“The Board of Directors shall prepare written
questionnaires, draft decisions of the General Meeting
of Shareholders and documents explaining the draft
decision. The questionnaires attached to the draft
decision and explanatory documents shall be sent to
the registered contact address or email or phone
number of each shareholder. The Board of Directors
shall ensure to send and publish documents to
shareholders within a reasonable time for
consideration of voting and shall send at least 10 days
20

To amend for the
consistence with
the Clause 3,
Article 148 of the
2020 Law on
Enterprises.
To amend for the
consistence with
the Clause 2,
Article 149 of the
2020 Law on
Enterprises.

27. Article 21.3.g

fifteen (15) days before the deadline for
receiving written questionnaires.
Full name and signature of the Chairman of the
Board of Directors and the legal representative
of the Company.

28. Article 21.4

The completed written questionnaires shall be
signed by individual shareholder, the
authorized representative or the legal
representative of shareholder being an
organization..
The questionnaires sent to the Company shall
be kept in a sealed envelope and no one is
allowed to open before counting votes. The
questionnaires received by the Company after
the deadline specified in the content or opened
are invalid.

29. Article 21.5.f

Full name and signature of the Chairman of the
Board of Directors, the legal representative of
the Company, the vote counting person and the
vote counting supervisor.

before the deadline for submission of the
questionnaires.”
Amended as:
To amend for the
“Full name and signature of the Chairman of the Board consistence with
of Directors.”
the Clause 3,
Article 149 of the
2020 Law on
Enterprises.
Amended as:
To amend for the
“Shareholders
shall
send
their
completed consistence with
questionnaires to the Company by mail or email as the Clause 4,
follows:
Article 149 of the
a) The questionnaire that is sent by mail shall bear the 2020 Law on
signature of the shareholder that is an individual or Enterprises.
their authorized person or signature of the legal
representative of the shareholder that is an
organization. The questionnaire shall be put into a
sealed envelope, which must not be opened before vote
counting;
b) Questionnaires that are sent by email shall be kept
confidential until vote counting time;
c) The questionnaires that are sent to the Company
after the deadline or that are opened (for those sent by
mail) or revealed (for those sent by email) shall be
invalidated. The shareholders that do not submit their
questionnaires shall be considered not voting. In case
the representative of Shareholders is the person signing
and/or sending the questionnaires, the questionnaires
shall be attached with the authorization, identity card
of the representative.”
Amended as:
To amend for the
“Full name and signature of the Chairman of the Board consistence with
of Directors, the vote counting person and the vote the Clause 5,
counting supervisor.”
Article 149 of the
2020 Law on
Enterprises.
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30. Article 21.6

The vote counting minutes shall be published
on the Company's website within twenty-four
(24) hours and sent to shareholders within
fifteen (15) days from the date the counting of
votes ended.

Amended as:
“The vote counting minutes and the resolution shall
be published on the Company's website or sent to
shareholders within fifteen (15) days from the date the
counting of votes ended.”

To amend for the
consistence with
the Clause 6,
Article 149 of the
2020 Law on
Enterprises.

31. Article 21.8

A decision passed in the form of written
opinion collection of shareholders shall be
approved by the number of shareholders
representing at least 65% of the total voting
shares and have the same value as a decision
passed at the General Meeting of Shareholders

Amended as:
“The resolution passed in the form of written opinion
collection of shareholders shall be approved by the
number of shareholders representing at least 51% or
more of total number of votes of all shareholders with
the right to vote. This resolution has the same value as
a resolution passed at the General Meeting of
Shareholders.”

To amend for the
consistence with
the clause 4,
Article 148 of the
2020 Law on
Enterprises.

32. Article 22.1

The meeting of the General Meeting of
Shareholders shall be recorded in minutes and
can be recorded or recorded and kept in another
electronic form. The minutes shall be made in
Vietnamese and contain the main contents
according to Article 146 of the Law on
Enterprises

Amended as:
“The meeting of the General Meeting of Shareholders
shall be recorded in minutes and can be recorded or
recorded and kept in another electronic form. The
minutes shall be made in Vietnamese and contain the
main contents in accordance with the Law on
Enterprises.

To amend for the
consistence with
the Article 150 of
the 2020 Law on
Enterprises.

33. Article 23

Within ninety (90) days from the date of
receiving the minutes of the General Meeting
of Shareholders or the minutes of results of
counting votes to collect opinions of the
General
Meeting
of
Shareholders,
shareholders, members of the Board of
Directors, General Director have the right to
request the Court or Arbitration to consider and
cancel the decisions of the General Meeting of
Shareholders in the following cases:

Amended as:
“Within ninety (90) days from the date of receiving the
minutes of the General Meeting of Shareholders or the
minutes of results of counting votes to collect the
questionnaire of the General Meeting of Shareholders,
shareholders or groups of shareholders as stipulated in
Clause 3, Article 11 of this Charter have the right to
request the Court or Arbitration to consider and cancel
the decisions of the General Meeting of Shareholders
in the following cases:

To amend for the
consistence with
the Article 151 of
the 2020 Law on
Enterprises.

34. Article 24.1

The number of members of the Board of
Directors shall not be less than five (5) people,
not to exceed eleven (11) people. The term of
the Board of Directors is four (04) years. The

Amended as:
“The number of members of the Board of Directors
shall not be less than five (5) people, not to exceed
eleven (11) people. The term of the Board of Directors

To amend for the
consistence with
the Article 154 of
the 2020 Law on
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35. Article 24.3

36. Article 25.4.b

37. Article 26.1

term of each member of the Board of Directors
does not exceed four (04) years; members of
the Board of Directors may be re-elected for an
unlimited number of terms. The total number
of independent members of the Board of
Directors shall account for at least one-third
(1/3) of the total members of the Board of
Directors. The minimum number of nonexecutive/independent members of the Board
of Directors is determined by the method of
rounding down.

is four (04) years. The term of members of the Board Enterprises.
of Directors does not exceed four (04) years; Members
of the Board of Directors may be re-elected for an
unlimited number of terms unless otherwise
prescribed by laws. The number of independent
members of the Board of Directors and nonexecutive members of the Board of Directors shall
comply with current regulations of law.”

Shareholders holding shares with voting rights
for a continuous period of at least six (06)
months have the rights to add the voting rights
of each person together to nominate candidates
for the Board of Directors. A shareholder or
group of shareholders holding from 5% to less
than 10% of total shares with voting rights may
nominate one (01) candidate; from 10% to less
than 30% may nominate up to two (02)
candidates; from 30% to less than 40% may
nominate up to three (03) candidates; from
40% to less than 50% may nominate up to four
(04) candidates; from 50% to less than 60%
may nominate up to five (05) candidates; from
60% to less than 70% may nominate up to six
(06) candidates; from 70% to 80% may
nominate up to seven (07) candidates; and from
80% to less than 90% may nominate up to eight
(08) candidates
To the extent specified in Clause 2 Article 149
of the Law on Enterprises and except for the
cases prescribed in Clause 2 Article 135 and
Clause 3 Article 162 of the Law on Enterprises
shall be….

Amended as:
“Shareholders holding shares with voting rights have
the rights to add the voting rights of each person
together to nominate candidates for the Board of
Directors.”

To amend for the
consistence with
the clause 5,
Article 115 of the
2020 Law on
Enterprises.

Amended as:
“To the extent specified in Clause 2 Article 153 of the
Law on Enterprises and except for the cases prescribed
in Clause 2 Article 138 and Clause 3 Article 167 of
the Law on Enterprises shall be…”

To amend for the
consistence with
the Clause 2,
Article 153 of the
2020 Law on
Enterprises.
To amend for the

The General Meeting of Shareholders or the Amended as:
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38. Article 27.3.c

Board of Directors shall select among its
members to elect a Chairman. Unless otherwise
decided by the General Meeting of
Shareholders, the Chairman of the Board of
Directors shall not concurrently hold the
position of General Director of the Company.
The fact that the Chairman of the Board
concurrently holds the position of General
Director is approved annually at the Annual
General Meeting of Shareholders.
Not regulated yet.

39. Article 28

Not regulated yet.

40. Article 47.2

The term of operation is extended when 65% or
more of the total votes of the shareholders who
have voting rights are present in person or
through an authorized representative present at
the General Meeting of Shareholders
This Charter consists of 20 chapters and 50
articles which were unanimously approved by

41. Article 50.1

“The Chairman of the Board of Directors is elected, consistence with
dismissed or removed from duty by the members of the the Clause 1,
Board of Directors.”
Article 156 of the
2020 Law on
Enterprises and
the Article 275 of
the Decree No.
155/2020/NĐCP,
dated
31/12/2020.
Added as:
To amend for the
“c. It is requested by the independent members of the consistence with
Board of Directors.”
the Clause 3,
Article 157 of the
2020 Law on
Enterprises.
Added Article 28 as:
To amend for the
“Article 28. Internal Audit Committee
consistence with
1. The audit committee is a specialized body of the management
Board of Directors and has at least 02 members, the structure of the
number of members is decided by the Board of Company and the
Directors. The Chairman of the audit committee shall Article 161 of the
be an independent member of the Board of Directors. 2020 Law on
Other members of the audit committee shall be non- Enterprises.
executive members of the Board of Directors.
2. The Board of Directors promulgates the Operation
Regulations of the Audit Committee.
3. The Audit Committee performs its rights and
obligations in accordance with the Operation
Regulations adopted by the Board of Directors and
according to the law.”
Amended as:
To amend for the
“The term of operation is extended when it is voted for consistence with
by a number of shareholders that represent at least 65% the Article 148 of
or more of votes of all shareholders attending the the 2020 Law on
meeting.”
Enterprises.
Amended as:
To amend for the
consistence with
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the General meeting of Shareholders of Mobile
World Investment Corporation on Effective
Date to jointly agree the validity of the full text
of this Charter

“This Charter consists of 20 chapters and 51 articles amendments
which were unanimously approved by the General the Charter.
meeting of Shareholders of Mobile World Investment
Corporation on Effective Date to jointly agree the
validity of the full text of this Charter.”

(End of summary)
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