
cONG Ty cd pHAN eAo nlEnn nuruc vudNc (BHV)
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56: gt\ /2018iT8-HDQT fp.Hi Chi Minh, ngdy /vl thdng fundm 2018

THONG BAo MoI HoP
Dai hQi tl0ng cO ttdng thudng ni6n 2018

HOi ddng Qudn tri Cdng ty CO phAn B6o hi6m Hirng Vucrng trdn trgng th6ng b6o vd kfnh
mdi Quf CO dOng tham dg Dai hOi d6ng c0 cl6ng thudng ni6n 2018 cria Bio hitim HDng Vuong
theo k6 hoach nhu sau:

l. ThM gian t6 chric: 13h30, Thrt S6u ngiry 22/6/2018

2. Dia tli6m: Sinh Grand HalL LAu 4 - Khdch spn Grand Saigon, sO OA OOng Kh6i, phudng B6n
Nghd, Qudn 1, TP.HCM.

O5i tugng tham dr; D4i hQi:

rdt ca c6 d6ng so hiru c6 phAn ph6 th6ng cria B6o hi6m Hnng Vuong c6 t€n trong danh s6ch
c6 dOng tinh di5n thdi tli6m ch6t danh s6ch 17h00 ngdy 04/6/2018 ho4c ngudi rlugc riy quy6n
hqp ph6p cria cd cl6ng.

3. NQi dung D4i hQi:

- 86o c6o hoat cl6ng cria HEer ndm2017 vd kti hoach hopt dQng ndm 20lg;
- B6o c6o ho4t tl6ng cria BKS nrm 2017 vdkti hopch hoat rt6ng ndm 20lg;
- Trinh th6ng qua b6o c6o k6t qui ho4t dQng kinh doanh 2017 vit kt5 hoach kinh doanh

2018;

- Trinh thOng qua 86o c6o tdi chinh 2017 d5 tlugc kirSm to6n boi C6ng ty TNHH Deloine
Vietnam;

- Trinh tu nhi6m vd bAu b6 sung Thdnh vi6n BKS;
- Trinh lua chon Don vi kitim to6n tlQc lflp kiiSm to6n b6o c6o tdi chinh 2018;
- Trinh th6ng qua phucrng 6n ph6n ptr6i tqi nhudn20tT;
- Trinh thdng qua thir lao Thdnh vi6n HDeT, BKS nim 20lg;
- Trinh th6ng qua sria d6i, b6 sung Di6u lQ 20lS;
- Trinh riy quydn mQt s6 thAm quy6n cho H6i rl6ng eu6n tri;
- MOt sd nQi dung kh6c thu6c thAm quy€n cria Dai h6i ddng co d6ng (nt5u c6).

4. Tdi IiQu Dai hQi

Todn vdn cilc titi li6u chucrng trinh Dai hQi ttuqc itdng tdi l€n website cria B6o hi€m Hirng
Vuong, Quy C6 d6ng vui ldng xem tVi diachi: http:/Avww.bhv.com.vn k6 tir ngdy lI/6/201g.

5. DIng lry tham dg D4i hQi:

DO c6ng t6c chuAn b! Dai hQi duo. c chu d6o, d€ nghi Quy CO d6ng (ho4c ngudi rluo. c riy
quydn) vui ldng x5c nh$n tham dg DAi hQi (theo m6u ilinh kdm) trufc 15h00 ngity t9t6/201g

Kinh erh: Quf C6 tl6ng Cdng ty C6 phAn Bio hi6m Htng Vuong



bing c6ch: Grii trgc tii5p dtin 86o hi6m Htng Vuong ho4c; Grli thu ho4c; Gui fax, email theo

tlia chi:

BAN T6 CIil/C DAI HQI DONG C6 OONC NAO rUfVr HUNG VIIOI{G
Dia chi: Ldv7,25 Bis Nguy6n ThiMinh Khai, Phudng Btin Ngh6, eufln l, HCM
DiQn thopi: 028.3915 1832 (#180) Fax: 028. 3915 1831

Email: thao.dtt@bhv.com.vn (Ms Th6o)

C6 dOng/nh6m c6 d6ng sd h0u tir l0% t6ng sd c6 phAn BHV trq I6n trong thd'i han li€n
tgc ft nh6t 06 th6ng c6 quy6n ki6n ngh! v6n tIA dua vdo chuong trinh hop Dai hQi tt6ng cO rl6ng.
Ki6n ngh!phni bing v6n b6n vd tluo. c grii d6n BHV chQm ntrdt 0: ngdy ldm vi6c trudc ngdy khai
mac D4i h6i.

Khi ct6n tham dp D4i h6i, Qui co ddng hoflc ngudi dpi diQn 0y quydn hqp ph6p vui ldng
mang theo Thu mdi hop, CMND/HQ chiiSu vd Gi6y riy quy€n hong trudng hqp riy quy6n (theo

m6u rlinh kdm) d6 ddng kf.
Th6ng b6o ndy thay cho Thu mdi trong trudrng hqp c6 dOng kh6ng nhfln rtu-o. c Thu mdi.

Trdn trgng th6ng b6o.

Noi nhAn:

C6 d6nr BHV;
Lru VT, VP.HDQT.

DONG QUAN TRI

CONG TY

co"puA\
sio FrrEi,l

n|lncW0nc
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cONG Ty cd pHAN aAo ntEnn nuruc vUdrtc (BHV)
25 Bis Nguy6nThi Minh Khai, Quan l,TP.HCM - Tel: (84-28) 3915 1832 - Fax:(84-28) 3915 1831

CHUCII{G TRiNH
DAr HQr DONG CO DoNG THTIONG NrEN NAVI 2018

NHrEM rV ru eon-2022\

Thcri gian: 13h30, Thri S6u ngiry 22/06/2019
Dia di6m: Sfrnh Grand Hall, f,Au 4 - Khrich s4n Grand Saigon

sii OS Odng Kh&i, p. B6n Ngh6, eu4n 1, TP.HCM

I
Dpi bi6u ddngky, kirSm tra tu cfuchc6 d6ng

C6 COng nhdn tdi li6u
l3:30 - 14h00 Ban T6 chric

2 Tuydn b6 ly do, gidi thiQu thdnh phAn tham
dU;

86o c6o ki6m tra tu c6ch cd d6ns tham du
DH

14h00-14h10 Ong Thdnh Quang
Trung - Ph6 TGD
Bd Th6i Th! Hai Y6n -
Trucrng BKS

//
//<

Z:b9

NQi dun

J Thdng qua Quy chti tO chric Dai hQi vd Chuong
trinh cira Eai hQi

r4ht0-14h20 Cht toa

4 Gi6i thiQu vd th6ng qua thdnh phAn Cht toa
dodn, Thu ky clodn, Ban Ki6m phi6u

14h20

-14h25

Chri toa

5 86o c6o ho4t clQng cria HDQT ndm20t7 vdk6
hoach ho4t dQng ndm 2018

14h25-14h35 Ong TrAn ThiQn ThC

Thdnh vi6n HDQT
6 Biio ciio kdt qui kinh doanh ndm2017

Trinh ki5 hoach kinh doanh n6m 2018

14h3s-14h50 Ong Pham Xudn Th6ng-
mi -ir ong uram ooc

Biio c6o cria BKS vC ttit qu6 hoat clQng n6m
2017 vdk6 hoach hoat <lQng ndm 2018 

- 14h50-14h55 Trucrns BKS

8 Td trinh v/v Th6ng qua sria d6i, b6 sung Di€u 16

C6ng ty
14h55-15h00 Bd Ddng Gi6ng Huong -

Thdnh vi6n HEQT
9 Trinh bdy td trinh vd viQc mi6n nhi€m thdnh

vi€n BKS nhi€m ky III (2017-2022)

Trinh bdy to trinh vd vi6c bAu b6 sung thdnh
vi6n BKS nhi6m ky III (2017-2022)

I 5h00-1 5h55 Ong Trdn Thi€n'l'h6
Thdnh vi6n HDQ'f

l0 Trinh bdy Quy cht! bAu cri
Gidi thipu Danh s6ch img vi6n BKS
Hu6ng d6n bAu d6n phit5u

C6ng b6 tj,19 c6 d6ng vd dai diQn c6 il6ng tham
dg Dai hQi cpp nhflr t6i thoi cti€m bAu cu

15h55-l 6h00 Bd Th'iiThi Hai YtSn -
Truong BKS

Chuong trinh DHDCD thtcdng ni€n 2018

I/2



C6 dong tiiSn hdnh bAu crl 16h00-16h05

1l Trinh bdy c6c Td trinh:

Th6ng qua b6o c6o tdi chinh dd ttugc kirSm

todnndm20IT

Phuong Snphdnptr5i tqi nhufln ndm20l7

K6 hopch thi lao HDQT, BKS nlm 2018

Td trinh lga chgn C6ng ty kiiSm to6n ttQc l$p
kitim to6n b6o c6o tdi chinh nim 2018

Uy quy6n HDQT quytit dinn mQt s6 n6i dung

16h0s-l6hl5 6ng Trdn ThiQn Th6

Thdnh vi6n HDQT

t2 Dai hQi giii lao & Tea-break
16h15-16h25

T3 Dai hOi th6o lu0n 16h25-16hs5 Chri tga dodn \
t4 Bi6u quyi5t th6ng qua c6c B6o c6o, Td trinh 16h55-17h00 \r\
l5

C6ng bd k6t qui bAu crl thdnh vi6n BKS
17h00-17h05 Ba Th6i ThiHai v6ri1"

Truong BKS iEt',i

T6 Thdnh vi€n BKS mdi ra mdt

Tri 6n Thdnh vi6n BKS til nhi6m

t7h05-17h15
,JUr\U/..r

49
I7 C6ng bO Bi€n bin hop vd bi0u quy6t th6ng qua L7ht5-r7h20 Thu ky clodn

18 ^, ,.,.;. .A , (. , ^rnat Dleu tong KeL oe mac t7h25
Ong Thdnh Quang Trung
_Ph6 TGD

Chuong trinh DHDCD thudng niAn 2018
2/2



cONG Ty c6 pHAN aAo nEru nuruc vuoNc (BHv)
25 Bis Nguy6n Thi Minh Khai, Qu6n 1, TP.HCM - Tel: (84-28) 391 5 1 832 - Fax:(84-28) 391 5 1 831

s6:0,10 i2018/TT-HEQT fp. HO Chi Minh, ngdyzl,l thdng\e ndm 2018

TO TRiNH
Vd viQc th6ng qua Quy ctr6 td chrfrc cria Dgi hQi itdng c6 ddng thudng ni6n 2018

- Ludt DoanhnghiQp sii OAtZOtUgnt3 ngdy 26/It/2014;
- Didu tQ C6ng ty Cii phdn Bdo hi€m Himg Vuong nhn 2017 ban hdnh theo Quyiit dinh

sii ot + t /zo t 7/QD-BHV/HDQT nsay 24/04/201 7,

Kfnh efri: DAi hQi tldng c6 ddng thudmg ni6n nim 2018

pdn crl quy ttlnh c0a ph6p luQt vd diAu lg cria Bio hi€m Hung Vuong, AC titin hanh Dai
hQi d6ng CO tl6ng thucrng ni6n ndm 2018 ducy. c thinh c6ng vd dirng theo quy rtinh ph6p luft,
HQi it6ng Qu6n tri B6o hi€m Hung Vucrng kfnh trinh Dai hQi AOn! CO AOni ttrOng qua euy
chi5 to chric Dpi hQi tl6ng co d6ng thulng ni6n nrm 201g ctra eao hicm Hung vuong.

Xin tlinh kdm theo Du th6o Quy chti td chfc Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm
2018.

Kinh trinh Dai hQi th6ng qua.

Trdn trong kinh trinh.

Dinh kim:

-

Quy ch6 t6 chric Eai hQi.

lea-c
c

,;(

R,}

cdpnnT
BAO HIEM

nilNE YIIfiiC



cOrrrc ry c6 pnAru eAo ulEru uUrrrc vUoNG (BHV)
25 Bis Nguy6nThi Minh Khai, Qu6n 1,TP.HCM - Tel: (84-28) 3915 1832 - Fax(84-28) 3915 1831

QUY CHE
TO CH[/C DAr HQr ?ONq CO DoNG THTIOI{G NroN NAvr 2013

cONc ry cO pnAN sAo nrEvr nUNc vt/ol{c

- Cdn cilr LuQt Doanh nghiQp sA OAtZOtUgnt3 ngdy 26/11/2014;
- cdn cil: cdc vdn bdn quy phqm ph,ip tuQt hubng ddn thi hdnh Ludt Doanh

nghiQp;
- Cdn cdr Diiu lQ hi€n hdnh cila C6ng ry C6 phAn Bdo hiAm Hitng Vuong,

CIII/ONG I
QUY DINH CHUNG

Didu l.Phgm vi tli6u chinh vn tISi tuprg rip dgng
a. Ph4rn vi tlidu chinh

Quy chti cuQc hsp Dai hOi ddng C6 d6ng
thucrrg t hi6m Hung Vucrng (BffV).
Quy cf6 Dai hQi, oicu tign ttram ds D4i
fr0i, Aieu nghiq ro., 

".iu' 
c6-d6ng/nguoi tl4i dibn c6

6u-hdnh, girip viQc Dai hQi; phucng
thAm quy6n cria Dei hQi.

l-^a c6 d6ng vd kh6ch moi Dpi hQi phai
Ei6u lQ B6o hi6m Hung Vucrng vd quy

dinh cria phAp luflt.

Didu 2. Thdi gian Dai hQi

Dai hQi Uit eAu tu 13h30, ngity 221612018.

Di6u 3. Nguy0n tic lim viQc cria Dai hQi

- C6ng khai, c6ng bing, ddn chtr.
- Dimb6o quy6n vd lqi ich hgp ph6p cria cO d6ng, cria 86o hidm Hung Vuong.
- Tat cA nhfrng nguoi tham dg tudn thri y dinh nhim t4o <1i6u kiQn thufn lgi cho cQng

t6c td chric Dpi hQi duo. c thgc hiQn thenh c6ng.
- Tudn thri quy tlinh cria ph6p luft, DiAu lQ cria BAo hi6m Hung Vucmg vd quy ch6 ndy.

Didu 4. Tr$t tgDai hQi

o hucmg ddn cira Ban T6 chric.

g diQn thoai di dQng, h4n ch6 sri firng mdy
inh, m5y quay gdy anh huOng d6n hoat rtQng Dai hQi.

Didu 5. Didu kiQn tham dg Dai hQi

- C6 d6ngi ngudi dai dipn theo riy quy6n cria ci5 d6ng c6 tOn tr6n Danh s6ch c6 d6ng t4i
thoi tti6m ch6t danh silch vdo 17h00 ngiry 04l6l2Oig cO quyen tham dg Dai hQi vd c6
quyAn bi6u quyiSt cicvfindc tai Dai hqi. 

-

U6



- Cdc vi khrich mdi tham d1r theo Gi6y moi cta Ban T6 chric, cdc trucmg hgrp kh6c phai
du-o. c sg d6ng y cria Ban t6 chric.

Didu 6. Didu kiQn ti6n hinh DAi hQi

- 
hdnh theo quy dinh' 

thf nh6t kh6ng rhi di6u kiQn tirin hdnh nhu tr6n thi 86o
hiQn mdi hgp Dn tii5p theo dim bio tuan thri quy rlinh cria
6m Hung Vuong.

CHTIOI{G II
QUYEN VA NCnia VU gUA CO-DoNG, NGrrOr Dr/gc 0y QuynN va

cAc rHAtlH vrfN THAM GrA DAr rigl
lidy z. Quydn vi nghia vg crfra c6 dong, ngudi rtSi diQn, nguoi dugc riy quydn tham
dqDai hQi

1. Quydn cria cd tl6ng, nguoi il4i diQn tham dg Dai hQi
- Ducr. c nhan The bi€u quytit, tdi liQu hgp vd cdctitiliQu kh6c theo quy tlinh cria Ban T6

chric.

theo su di6u hdnh cria Chri tga dodn
an t6 chric Dai hQi. Y ti6n d6ng g6p
tiOp t4i Dai hQi.

tlqOc ril quydn dlt hqp d6n sau khi cuQc hqp
uydn tham gia bi6u quy6t ngay say khi ddng

ky; trong trucmg hgp ndy, hiQu lUc cria nhirng nQi dung da duqc bi6u quyet trudc d6
kh6ng thay <16i.

- Dugc biCu quyit AOi vOi tdt ch cfuc vdndO trong nQi dung chucrng trinh thuQc thAm
quy6n cria D4i h6i.

2. Nghia vg cria c6 ddng, nguoi il4i diQn tham dr; DAi hQi
- 

T"p".thti 
quy dinh cua phrip luft, quy dfnh tai Di6u lQ 86o hi6m Hung vucng vd quy

ch6 ndy.
- TuAn thti sp diAu hdnh cria Chri toa do

llch sg, kh6ng c6 hdnh dQng c6n trl, g6y-c6
d0
xir nghipp.

- C6 d6ng/ ngucri ilai diQn tham dp Dai hQi piai 
""6t 

trinh c6c gi6y td sau tru6c khi
vdo tham du:
,t Cidy mdi tham dg Eai hQi;
r' CMND I The Cdn cuoc/HQ chii5u;\/ tham dg^Dai hQi). Trucmg hq,p c6

kli bdi c6 d6ng vd ngudi <lugc riy
bin riy quy6n ph6i duo. c rl6ng d6u

chric d6:



r' C6 d6ng chi bi6u quytit tai Dei hQi sau khi dd thuc
hiQn c6c thri tu c6ch cO eOng vjho4c ilai diQn riy
quy6n cria mi tu c6ch.O COrrgl

n cho ng dn
d6ng d6 he
dugc riy Ou

quyOt.

Didu 8. NhiQm vg vi quydn h4n cria Chri tga, Chri tga doin
1. phAn Chri toa dodn gdm c6 Chri tqa vd cric Thdnh vi6n duoc Dai hQi <16ng C6

d6ng th6ng qua.
2. Ch.ri tga c6 quydn vi nhiQm vg:
- Di6u hdnh cu6c ho.p D4i hQi theo Chucng trinh ho.p, Quy chti ldm viQc dd dugc Dai

hQi <l6ng c6 d6ng thdng qua.
- Trinh dg th6o vd nhfrng nQi dung cAn thi6t ec oai hQi biOu quytit.
- Hucmg ddn Dai hQi thio lu4n,.duy tri phAn th6o luan 

"tn cac c6 d6ng, dim b6o D4i
hQi phin 5nh tlugc mong mu5n cria da s6 c6 <16ng tham du. Tri loi'noac chi dinh

6u cdu vdi phucrng thric phu hqp.
nQi dung chucmg trinh cria D4i h6i, trinh
lufln, rli€u hdnh th6ng qua nghiquytit cria

m dimg hgp; thay eOi Oia di6m hgp; quy0t
trat -t.u, an ninh il6m bio an todn D4i
n diAu hdnh cria cht toa, cA i, gay r6i

cuQc hgp hoac kh6ne tudn thri c6c y€u cAu
hQi tl6ng c6 rl6ng vd c6c nhiQm vu khiic

Vucrng.

r' Dia di6m hqp kh6ng c6 rtri ch6 ngoi thudn tiQn cho tdt chngucri du hqp;{ Cdc phuong tiQn th6ng tin t4i ilia di6m hgp kh6ng b6o d6m cho c6c c6 d6ng dg
hgp tham gia,thho lufln vd bi6u quytit

{ c6 ngudi du hqp ctntrb, g6y r6i :r;,,irttu., c6 nguy co ldm cho cuQc hqp kh6ng
duo. c ti6n hdnh mQt c6ch c6ng bing vd hqp ph6p.

- Phc chuAn, ban hdnh vin b6n, ktit qu6, bi6n b6n, nghi quytit dd duo. c DHDCD th6ng
qua.

Di6u 9.-NhiQm vB vir quydn han cria Ban Ki6m tra tu c6ch c6 d6ng
Ban Ki6m tra tu c6ch c6 {6ng ld bQ ph0n chuy6n tr6ch crla Eai hQi eOng cO d6ng. Thdnh
phan Ban Kiom tra tu cach cd d6ng ao ban 16 

"h,i; 
q;t& d"h. iln8;; tu c6ch c6

il6ng c6 nhiQm vU:
- Thlrc hiQn ki6m tra tu crlch cd d6ng, ngudi d4i-diQn, ngudi du-o. c riy quy6n dri di6u

{ei$a1 aq p-ai hQi theo phdn.c6ng cira Ban t6 chric; nhan vd ki 6m tii giey to cria
c6 d6ng/nguoi du-o. c riy quydn tl6n hgp.

:]G

Pl-

JH

JY
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- Try*g hqp .rg tham dg Dai hOi thi Ban
Ki6m tra tu c6c cria ngudi d6, tir ctrOi c6p
Th6 bi6u quytit,

tdi liQu hqp kh6c cAn thi6t

v6n dA li6n quan t16n tu c6ch c6 d6ng vd
quy6n cria minh trong su6t thoi gian hqp

Dai hQi.
- T6ng hgp vd b5o c6o tru6.c D4i hQi d6ng c6 d6ng v€ tctit qua ki6m tra ru c6ch c6 ddng.- Ban Ki6m tra tu crich c6 d6ng c6 qG. thdnf, bp b0 pfra" girip viQc rlo hoan tfra"n

chric ndng, nhiQm W cfia minh.

Didu 10. NhiQm vg vi quydn h4n cria Ban Thu kf
lry 11" fy c6 d6ng, thanh phdn do Ban T6
cnuc oe cu v n Thu ky c6 nhiQm vr,r:- Ghi chdp i6n cria Dai h6i.
- Sgpr th6o bi6n bin vd nghi quytit crja Dai hQi rl6ng C6 clOng.
- H6 trq cht tga dodn c6ng b6 dg th6o cri t luf,n, nghi quy6t cria D4i h6i

dugc y6u cAu.
grii Cht tga dodn tai Dai hQi.

hqp, nghi quytit cho c6 ddng theo quy dfnh
cmg.

- Thgc hiQn c6c c6ng viQc khrlc theo phdn c6ng cria Ban Td chric, Chir tga dodn.

Didu 11. NhiQm vg cria Ban Ki6m phi6u

lll Ki:l phiiSu h bQ phan chuy6n tr6ch cria Dai hQi d6ng c6 d6ng, thenh phAn Ban
Ki6m phi6u do Ban T6 chric dO cft vd du-o. c Dpi hQi tlOng cO dOng th6ng qua. Ban Ki6m
phiiiu c6 nhi0m vu:
- Thu phi6u, ki6m tra,. girim srit viQc b6 phi6u ciua cdc c6 tl6ng/ngucyi du-o. c ty quydn.

, 
Thuc hiQn ki6m phii5u.

quan.
h0i.

a Dpi hQi.
phan girip viQc t16 hoan thdnh chric ndng,

nhiQm vp cria minh.

cHt/ot{c IIr
TRiNH TII TIEN HANH DAI HQI

Di6u 12. Chuong trinh vi nQi dung ldrm viQc cria D4i hQi
1. hgp Dai hQi ph6i ducr. c E4i h6i D6ng C6 d6ng th6ng

Chucrrg trinh ph6i xric rlinh 16 thdi gian d6i vdi c6c

2. ]*.}g.lqe c6 thlY t16i chucng trinh hqp dd <lugc gfri kdm theo th6ng b6o mdi hgp
cho c6 d6ng, cdc thay <l6i ph6i ilugc E4i hQi th6ng qua.



3. Eai hQi sd l6n lugt th6o lufln vd th6ng qua c6c nQi dung n€u tai Chuong trinh hgp Dai
hoi.

Didu 13. Phucrng thrfrc bi6u quy6t t4i Dai hQi

M6i cd d6ng nhan 01 The bi6u quy5t c6 in dAy dt h9 vd t6n, md s6 c6 ddng, sO lugng c6
phan ve c6 d6ng d6u treo cria 86o hiOm Hung Vucng. C6 tlOng bi6u quytit nmg v6n Cd

cdn bi6u quytit bing c6ch gio Th6 bi6u quytit. Khi bi6u quytit, m{t trudc cria th6 UiCu quytit
phdi du-o. c hucmg vA phia Chri tga ttoin. D6i vcri tirng v6n d0 bi6u quytit, c6 d6ng sO cho 1f
kitin "D6ng y", "Kh6ng d6ng y" ho{c "Kh6ng c6 y ki6n,,.

Di6u 14. Thio lugn t4i Dai hQi

1. 1u?

uy
tea

Ban Thu ky. Truong hgp nhiOu c6 d6ng c6 y
ttmg c6 d6ng trinh bity j, kitln cria minh.

2. CO tlOng ph6t bi6u ngin gon vd tfp trung vdo dring nQi dung treng tam cAn trao d6i,
phu hgp vdi Chuong trinh hqp Dai hQi
d6ng kh6ng duo. c vi ph4m phrip
quyOn h4n cria 86o hi€m Hung
d6ng thlrc hiQn theo dring euy c
lufln.

Didu 15. Th6ng qua nghi quy6t vi c6c vdn ttd t4i D4i hQi

anh

iruo. c ghi {o'e b6o cdo tdi chinh ean "na.i'.1T.%il?]* 

hon35Yo t6ng gi6tr! tdi san

- Sta d6i, b6 sung cdc nQi dung cria Di6u lQ C6ng ty;

c hqp khi. du-o. c sti c6 d6ng/nguoi dugc riy
bi6u quytit cria ciic cO eOng/ngudi tluqc ty

thufln.

Di6u 16. Bi0n bin vi nghi quy6t hgp D4i hQi tl6ng c6 e6ng
1. Bi6n bin vd Nghi quy6t hop Dai hQi tl6ng cO d6ng ph6i lap xong vir th6ng qua tru6c

khi b6 m4c D4i hQi.

2. Bi6n bin vd Nghi quyiSt hgp Dai hQi d6ng cd d6ng phdi <luo. c luu gifr t4i El6o hiam
Hung Vucmg theo quy clinh.

\
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CHTIOI.{G IV
DITU KHoAN THI HANH

fiidu 12. Didu khoin thi hdnh
- Quy ch6 n tai Dei hQi d6ng c6 d6ng thucrng

ni6n 2018
- cd tl6ng/n gia D4i hQi vd cdc b6n li0n quan

Noi nh$n:

- QuiC6d6ng;
- TVHDQT, BKS;
- Luu VP.HDQT.
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b.

a

cONG Ty cd pHAN BAo ntEnn nu G vudNc (BHV)
25 Bis Nguy6n Thi Minh Khai, Qu6n 1, TP.HCM - Tel: (84-28) 3915 1832 Fax(84-28) 3915 1831

BAo clo HoAr-DeNG cuA Her uONc euAN TRI
NAivr zvn VA PHUONG HTIONG NAM 2OI8

riwn nhnr Krr\H TE vA THI TRUor{c NAvr zorz

Kinh t6 vi md

Nim 2017, c6 th6 t6m ggn,ldr nlm ting truong cfra kinh t6 Vigt Nam:

GDP tdng trudng 6.8lyo, cao nhdt trong l0 ndm, trong d6: d6n dAu h ngdnh c6ng

nghiQp vd xdy dpg +8.0%; ngdnh dlch vg: +7.4yo; n6ng, ldm nghigp vd thriy s4n

+2.9yo

Vdn FDI gi6i ngdn 17 tj/ USD, d6y cfing ld con s5 cao nh6t trong l0 n[rn. Ba quric gia

d6n dAu FDI vdo viQt Nam ndm 2017 bao g6m: Nhflt B6n (7.7 ty usD); Hdn eu5c
(4.0 ti USD) vd Singapore (3.8 tf USD).

Lvm phSt <tugc ki€m ctriS duOi 4% (m{c dn gi6 dAu da tlng gAn 30Yo so v6i cu6i ndm

2016 (tt 40.7 USD/ thtng l€n 52.5 USD/thDng).

Th! trudng phi nh0n thg

Vdi ngdnh dich vu tdng truong 7.4Yo trong ndm 2077. Tdng doanh thu phi bio hi6m

cria todn th! truong dqt 107.574 tf d6ng (gAn 5 ty USD) tdng 23o/o so v6i ndm 2016

(57.467 t! d6ng). Trong d6:

Ngdnh nhdn tho dlt 66.230 tf ddng vd phi nh6n tho d4t 4t.344 tj' d6ng, tdng lAn luqt

3l%o vir I3Yo so v6i cirng ky (NT - 50.471tf rl6ng & pNT : 36.996 tjr tt6ng);

vA chi tr6 quyAn loi vd boi thuong, n6m 2017 tdng l5o/o, tt 26.036 t! l6n zg.g32 tS/

d6ng. Trong d6, ngdnh nh6n thg tdngBYo,nr rz.g77 tf l€n 13.g76!i; ngdnh phi nh6n

tho c6 tdc <lQ t[ng nhanh hm ld 2l%o, tdngt& 13.059 tj' l6n 15.856 t!;
V,i ty tq b6i thudng vd chi trA quy6n ldi trong ndm2017 cria todn ngdnh BH le 27.7o/o,

gidm 2Y<' so vdi ndm 2016. Trong d6, nhdn thg gi6m 5%o dqt ty rc) 2r .l%; phi nh6n tho

tdng3%o dAtty lQ 38.4o/o;

So s6nh gita ngdnh NT vd PNT:



STT Ti€u chi Nh0n thq Phi nh0n thg NT/PNT

V6 qui m6 doanh thu (fj trgng ngdnh) 62% 38% 1.6x

2 T6c tlQ tlng truong doanh thu phi +3Iyo +I3yo 2.4x
a
J V€ chi trd QL&BT (fi trong ngdnh) 47% 53% .89x

4 T! lQ chi tri QL&BT 2t.l% 38.4% .55x

5 Tdng gi6m tj,lQ chi trd QL&BT (s%) +3yo Ch€nh 8%

il. rONc xfr no4.T DeNc cuA Her DONG euAN TRI2017

^. 
Dinh gi6 k6t qui HDKD nilm20l7

o Doanh thu phi g5c ilpt 278.7 tj'ddng, tdng30.7Yo so vdi ndm2016

o Doanh thu nhdn tfii d?t 30.3 ti d6ng, t6ng 2I.2% so vdi ndm20l6

o Doanh thu tt HDET tdi ch6nh d?t 32.9 fj' dong, tdng r2.3yo so v6i ndm 2016

. Lgi nhuOn sau thu6 dqt I.4 t'! ddng gitm90.3% so v6i ndm2016

'LY do:

Doanh thu phi b6o hi6m ndm nay tlng l4.9Yo nhtmg t6ng chi b6i thuong tAng

48Yo so vdi ndm ngo6i. Trong tl6, mQt trong nhirng ming kinh doanh chri lgc cria

cong ty ld nghiOp w xe co gidi, doanh thu phi b6o hi€m xe co gi6i tdng lg%
nhrmg chi phf uoi ttrucrng cho nghiop vp ndy hon g6p d6i ( gAn l08yo), so v6i

ndm2016.

Hopt tl6ng kinh doanh mang nghiQp vU xe co gi6i chSm l4i so vdi c6c ndm tru6c

do tinh hinh thi trudng canh tranh gay gfit, vdi phf b6o hi6m ngdy cdng th6p vd

chi phf khai th6c ngdy cdng t[ng, n6n n6u ti6p tpc di theo con dudng ndy thi s6

d6n tt6n thua l5 nflng hon.

Ngodi ra, chi phi qudn ly doanh nghiQp tdng+8vo so vdi ndm tru6c.

b. Dfnh gi6 cria HDQT vd c0ng t6c chi tlgo iISi Ban didu hdrnh

o HDQT ddnh gi6 cao n5 lgc cta T6ng gi6m dtSc vd Ban diAu hdnh C6ng ty trong qu6

trinh thuc hiQn kiS hoach n6m2017.

o BDH di thgc hiQn k.h6 tldy dri c6c nghf quyi5t cria DHECD vd cria HDer.
o BDH tham du dAy dii vd tich cpc rl6ng g6p j ki6n tqicfuccuQc hgp HDeT.
. C6c dd xu6t cria Ban tli6u hdnh ddi vdi HDQT d6u rlu-o. c nghidn cr?u, th6o lufln vd c6 y

ki6n chi dpo kip thdi.



o T6ng gi6m d6c dd chi dpo Cdng ty chdp hdnh ttAy dri, klp thdi c6c quy6t dinh cria

DHDCD, HDQT vd c6c qui tllnh cria Nhd nudc vd Eidu lQ C6ng ry.

. Tuy nhi6n, v6i k6t qud kinh doanh ndm 2017 nhu dd trinh bdy, T6ng gi6m d6c vd Ban

tti6u hdnh c6ng ty ctd kh6ng hodn thdnh nhiQm vu DHDCD giao n6m 2017.

c. NhAn sr; cfra HDQT

. HDQT cdng ty B6o hi€m Hirng vuong bao gdm 05 thdnh vi€n, gdm I cr HDer vd

4 TV HDQT. Cilc thdnh vi6n HDQT t16u thgc hipn dAy dri chric n6ng, nhi6m vg theo

qui tflnh c0a ph6p ludt.

d. Cdc ti6u ban thuQc HDQT

o C6nB ty kh6ng c6 c6c tii5u ban tryc thu0c HDQT

e. C6c hogt tlQng chfnh cfra HDQT trong nim
o Trong ndm2017, HDQT dd ti6n hdnh c6c phi6n hqp thudng kj,, d6ng thdi thgc hiQn

lly !, ki6n bing v6n bdn vd de biiSu quyi5t th6ng qua c6c n6i dung li6n quan di5n hopt

dQng cria C6ng ty. C6c cuQc hgp ttd tlu-o. c thuc hiQn <tring trinh t1r, thri tgc theo quy

tlinh cria Ludt doanh nghiQp vd Di€u lQ Cdng ry.

. H6 so vd tdi liQu tld du-o. c grii dAy dri tl(in c6c thdnh vi6n HDQT dU hqp d6 nghi€n crlu

vd tham kh6o tru6c c6c cu6c hop. Bi6n bhn cfic cuQc hop HDeT dugc lflp dAy ctri c6

chfr kf ctla cdc thdnh vi€n HDQT tham gia hgp, tudn thri itring quy dinh cria phSp ludt.

. HDQT dd hqp vd thOng qua viQc ban hdnh mQt s6 vdn bin nhim th5ng nh6t vd chuAn

h6a hopt clQng cria BHV nhu:

f. Thtr lao vd chi phi hoSt tlQng cfia HDQT nilm2017

fP
,,o

{G

SO vAN nAN NGAYKV NOI DUNG
0r4r/2017/QD-
BHV/HDQT 4/24/2017 Ban hdnh DiAu l€ ndm20l7
02854/2017NQ-
BHV/HEOT r0/19/2017 Ban hdnh Quy ch6 td chfc vd hoat dOne cta C6ne ty
028s8120r7/QD-
BHV/I{DQT t0/19/2017 Ban hinh Quy chi5 t6 chric vd hoat d6ne cta C6ns tv
0285C/2017AIQ-
BHV/HDOT t0/19/20t7 LUa chgn C6ng ty kiiSm to6n ndm 2017
0285D/20174IQ-
BHV/HDOT r0/19/2017 Chdo b6n c6 phi6u qug cho CBNV
0285E/2017ArQ-
BHV/HDOT t0/t9/2017

Ddng ky giao dich chrlng kho6n tr6n hQ th6ng giao dich
chr?ng kho6n chua ni6m vtSt- ne th6ne giao dich UPCOM



. Thi lao cho 05 thdnh vi6n HDQT vd 03 thdnh vi6n Ban ki6m sodt nilm 2017:

631.951.194 \,rND

IIr. Kf HOACH VA DIi\IH HLIOf\[c NAM 2013

Ndm 2017 ld mQt n[m cpnh tranh gdy get cliua thi truong 86o hi6m n6i chung vd cria

BHV n6i ri6ng, khi md t6c dQ tdng cria bdi thudng nhanh hon t6c dQ tdng trud'ng

doanh thu phi. Dlra tr6n dlnh huong chiiSc lu-o. c dd ilu-ry. c xdy dpg cria HDQT nhi6m

ky III, trong ndm 2018, HDQT sE ti6p tuc tri€n khai vd xdy dpg ttinh hucmg hopt

tl6ng dua tr€n cdc muc ti€u sau:

1. Ki€n tIlnh tri€t\f, kinh doanh: "Hudng d6n lgi nhugn tr6n co sO tlng tru0ng

doanh thu mQt cich hqp ly."
2. Xdy dpg chi6n lu-o. c ph6t tri€n C6ng ty theo phuong chdm: ph6t tri6n bdn

virng, hi€u qui, clim bio an todn vt5n cho C6 d6ng vd tao ra t! su6t lgi nhufln

tr6n v6n cht s0 hfru (ROE) cao hon trung binh cta th! truong.

3. XAy dgrg bQ m6y nhdn sp c6 ning lpc, c6 tl4o drlc vd tdm huy6t v6i C6ng ty.

4. Md rQng mang lu6i tqi cdc vtng kinh tiS trong di6m tr€n c6 nu6c.

5. X6y dgng 16 trinh ting v6n cho C6ng ty nhim ndng cao ning lyc tdi ch6nh.

6. Tflp trung hodn thiQn cdc co ch6, chfnh s6ch luong & thucmg phi hgrp nhim

thu hrit vd git chdn ngudi tdi, tlflc biQt chri trong c6ng tilc ddingQ tIQi ngri nhdn

sg chri chtit va c6ng t6c xdy dpng th6 he kti c{n.

Tr€n r16y ld b6o c6o cta HDQT C6ng ty ndm 2017 vd phuong hudng ho4t dQng ndm 2018.

R6t mong nhgn ducr. c su <l6ng g6p f kii5n xdy dpg cria euy c6 d6ng.

Trdn trgng c6m on!
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cONG Ty cd pHAN eAo nrEnn nu c vUdlvc (BHV)
25BisNguydnThi MinhKhai,Qudnl,TP.HCM - Tel: (84-28) 39151832 - Fax:(84-28)39.t5183i

BAo cAo
rnr QUA Hoar DQNG KrNH DOANH NAivr 20n VA KrE HoacH

HOAT DQNG KrNH DOANH 2018

fp. Ud Chi Minh, ngdy 22 thdng 6 ndm 2018

Qua mQt ndm hopt tlQng kinh doanh cria C6ng ty CO pnan B6o hitim Hirng Vuong, kinh trinh Dai

hQi tl6ng cd d6ng Brio c6o Ki5t qu6 ho4t itQng kinh doanh ndm 2017 vd cldng ty f6 hoach hoat

tlQng kinh doanh ndm 2018 nhu sau:

I. TiNH HiNH cHUNG cul rq rRrIoNG nAo umu vrpr Nmn rRoNG Nivr zorz:

Ndm 2017, trong btii cAnh kinh ttl qutic t6 vd kinh t6 Viet Nam c6 nhirng d6u hiQu khdi

sic tfch cgc: GDP ting tru0ng cao (6,8lYo), thu hft dAu tu l6n, lpm phdtthilp,thi trulng

tdi chfnh 6n clinh, thi truong bdo hi6m (TTBH) dd duy tri duo. c mric tdng truong cao ph6t

tri6n 6n ttinh.

Tfnh ct6n ht5t nim 2017,t6ngtdi s6n todn thi trudng b6o hi€m u6c cl4t 302.935 t! <l6ng,

tdng23,44Yosov6i ndm20l6;t6ngs5ti€ndAututrdlain6nkinht6udc dat247.80lty

ddng, tdng 26,74%oso vdi ndm20l6

Ht5t nam 2}r7,todnTTBH c6 62 DNBH (trong d6 29 DNBFI phi nh6n thg, tg DNBH

nhdn thg, 14 DN m6i gi6i bno hi€m vd 2 DN t6i b6o hi6m) vd 1 chi nh6nh DNBH phi

nhdn thg nu6c ngodi.

Nam 2017, doanh thu thi trudng bdo hi6m phi nhdn thg t14t 41.344 ti ddng, tdng tru&ng l2,g4oh,

bOi tnudng 15.866 ti <l6ng (chua tinh du phdng bdi tnuong), ti 19 b6i thudng 38%. So vdi n6m

20l6,ty te bdi thuong ndm20l7 t[ng hon 2lYo,tdngtt 13.059 fj' l€n 15.566q.

05 DNBH titmg dAu thi trudng vAn ld:Bdo Vi6t (doanh thu 8.050 ty,tdng22,64yo),PVl (Doanh

thu 6.689 ty, tdng2,86%), Bio Minh (doanh thu 3.395 ty tang 9,48yo), PTI (doanh thu 3.206 ry

tdng3,55%o), PJICO (doanh thu2.611 ty, tdng 5,l5yo).

Vd ttic do tang truong cao, c6 02 DNBH ttic <tQ tdng tru&ng doanh thu b6o hi6m gi5c cao hcn 50%

so vdi ndm 2016liL QBE (198 ty,tdng50,l2yo) vd GIC (1.151 ti, tdng64,87%o). C6 05 DNBH t6c

<IQ tdng trudng doanh thu bAo hi6m g5c cao hon3}%o so vdi ndm 2016I|LVNI (637 tj', tbng

37,99yo), FUBON (381 ti, rdng36,04Yo), BI{v (278 ty,tdng30,69Yo), RSH (601 t'j', tdng30,67yo)

vd VASS (2.57 3 ly, tdng 30,05%).
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c6c DNBH c6 doanh thu phi g6c gidm so voi ndm 2016le AIG (406 ty, g;im 19,93%;o), AAA

Q42 E, gitn 13,35%), Xuan Thenh Q66 tj,, giAn2,04%)

X6t theo tung nghiQp vp b4o hi6m, Bio hi5m xe co giti'i doanh thu dqt 13.245 ti d6ng chi6m ti
trgng cao nfrAt ta 32Vo trongt6ng doanh thu toin thi trudng, tdng trunng \}.lgyo, ti rc bdi thuang

54.85% (chua bao g6m du phdng Udi ttrurng;. f6 A6n ld BAo hi6m sric kh6e doanh thu d4t

12.214 ti ttdng chi6m ti to.ng29,54oh, tdng truong 26,67yo, fi le bdi thudng 29%o (chuabao g6m

dy phdng Udi tfruong.

86o hi6m Bi san ftiet hei doanh thu det 5.857 ti cldng chi6m ti t;gng l4,l|Yo, tnng truong 5,75yo,

ti 1$ bdi thudrng 27Vo (chuabao gdm dg phdng bdi ttruong;.

B6o hi6m chdy n6 doanh thu det3.32l ti ddng chi6m ti trgng 8,03%, tlng trudmg I4,76yo,ti le b6i

thu&ng 36% (chuabao gdm dp phong tdi tfruong;.

B6o hi6m hing h6a v6n chuy6n doanh thu dat 2.335 ti <tdng chi6m ti trgng 6,1%o, tdng trudng

5,66Vo, ti l€ bdi thudng 30,42yo (chua bao gdm dU phdng U6i ttruong,).

BAo hi€m then teu vi tr6ch nhiQm ddn sg chri tiu doanh thu d+t 2.29I ti <t6ng chii,{m ti trgng

5,54Yo, giilm2,79%o, ti le b6i thudng 52,27yo (chua bao g6m dU phdng Udi tfruong;.

C5c nghi$p 4r b6o hi€m kh6c gdm b6o hi6m trSch nhiOm dqt 927 ti ddng ting truong t6,l4Vo,biro

hi6m hdng kh6ng 623 W ddng giAm 7,l2yo,bdo hi6m tin {rng vd rui ro tii chfnh 215 tytt6ng ting
tru&ng t'5,44yo, b6ohi6mthi$thqikinhdoanh 235ty ddngtnngtruong 4,67yo,b6ohi6mn6ng

nghiQp d+t45 t! ddng tnng g,83yo,b6o hi6m b6o ldnh 28 ti it6ng, tdngtruhng5vo.

Mf,c dir ndm )917, trong b6i canh kinh tti qu6c t6 vd kinh t6 ViCt Nam c6 nhtng d6u hiQu

khoi sic tich cpc, thi huone b6o hitim (TTBH) dd duy tri dugc mric t6ng rruong cao philt

tri€n 6n rtinh, tuy nhi6n mric t5ng truong cria b6o hi6m phi nhdn thg g1im (I2,94yo vs

l4,04Yo (2016)). Tinh hinh c4nh tranh cria b6o hi6m phi nhAn thg diSn ra rit gay 96g ctli
y6u cAnh hanh giim phi vd tEng chi phi, dOi lfc canh tranh phi kf thuft, tlflc bi6t <lOi voi
cac doanh nghi-6p b6o hitim phi nhdn thq dan dAu thi trudng n€n gdy r6t nfriAu kh6 khen

cho c6c doanh nghiep c6 doanh thu chi6m thi pha" thAp nhu B6o hi6m Hing vuong.
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II.
1.

Thi phAn doanh thu phi bfro hi6m cfra cic Doanh nghiQp bio hi6m phi nhfln thg

J/lrft6i phi nhdn thg
(Donvi: tj,ddne)

r Bio Vi€t (19.s%)

.PVt {.L6.2%)

r 86o Minh (8.2%)

.PT|17.8%l

r PJtco (6.3%)

r vAss (6.2%)

r Mtc (4.6%)

r,r BIC (3.9%)

Doanh thu phi bio hi6m n5im 2017 cria BIfV d1t 278 tf, ting tnrang 30,69"/o, chi6m tf
0,61Vo thiphAn bio hi6m phi nhin thg.

rf,r euA HoAT DONG KrNH DoANH cta c0Nc ry rRoNG NAu zorz:

MQt s6 thdng tin chung:

Dtin h6t thdi tli6m gl/tztzlt7, t6ng

d6: 04 nhdn sF trong Ban T0ng Girlm

vdi ndm 2016 (ll7 nhenvi€n).

si5 nnan sg cria Cdng fy c6 135 nhdn vi6n trong

t16c. Nhdn sU trong ndm 2017 tdng m6i 18 ngudi so

Nhirn d6 dE quan ly, C6ng ty cfing itd co c6u lpi mO hinh tO chrlc cria C6ng ty theo hu6ng

chuydn nghigp hon. cdng ty chia hm 3 Kh5i gom: rcroi hd tro, rrr5i nghiqp vp vi Khi5i

kinh doanh.

HiQn tgi kh6i kinh doanh cria C6ng ty bao g6m 4 Phdng kinh doanh tr.uc thuQc H6i sd vd 7

chi nhdnh g6m cN HCM, cN vfing Tiu, cN Binh Duong, cN Kh6nh Hda cN Nghe An

- He finh, CN Hai Phdng, CN He NQi.

Cdng t6c dio tpo cria C6ng fy lu6n tiSp tpc ttugc duy tri nhim nAng cao ndng llrc ldm viQc,

quan $ cria nh6n vi0n vi md rQng dQi nefi dpi $, Si5 luqng dqt li di5n ngdy 3t/t2/2017
ld 35 c6 nhdn vi 25 td chitc.

I,920

2,61.t 3,295



Hopt cl$ng vi cQng ddng: tham gia bao hiiim c6c opt dgng thiS thao nhu Vleague, circ gThi

dua xe d4p phong trdo vd chuy6n nghiep. Tham gia c6c chuong fiinh tu thiQn do cfuc t6

chrlc phdt tlQng hay do chinh c6c dcm vi trong Cdng ty ph6t rlQng.

Hopt tt$ng kinh doanh b6o hi6m cfia Cdng ty tdng truong v5n O mirc cao, ho4t dQng dAu tu
teng ftuong thfln trgng vd xdy dpg tlugc dQi ngu chuyOn nghiQp, hu6ng theo chii5n lu-oc

dAu tu gi6 tri, mang lpi gi6 hi giatingtrong ddi h4n.

2. Kfitquf, ho4t tlQng kinh doanh trong nim 2017:

Khoin Mgc TH2016 KH 2017 TIJ20t7

OATIJ

2017 so

I{H2017

VoTH
2017 so

TH 2016

1. T6ng Phf BAo hi6m 238.22 220.00 308.95 140"/" l30Yo

- Phf Bdo hidm giic 213.25 200.00 278.70 139% 131%

- Nhdn Tdi bdo hiiim 24.97 20.00 30.25 151% r2I%

2. Doanh thu tilAu tu 29.21 30.00 32.88 tt00 ll3vo

3. Lfl nhugn k6 todn t7.98 20.00 1.44 7.2/" 80/o

Co c6u doanh thu theo nghiQp vtr

Ddnh sid k0t qu$ HDKD 2017:

wv r.lo nrfu nr prri TY
TRQNG

BHCON
NGUdI l7l 6t%

BH)(E 86.9 31%

BHHANG 9.9 3,60/o

BH TSKT 109 4 4o/o

TONG 278,7



N[m 2017 C6ng ty v6n duy tri t5t tdng truong doanh thu d mric cao. C6c chi ti€u vd doanh

thu phi bio hi6m vd dAu tu d€u vugt kt5 ho4ch tl6 ra nhung k6t quf, lgi nhugn kh6ng rl4t

theo k6 hogch, chi tl4t 7,2Yo theo k6 ho4ch 2017 vir lqi nhu$n girtm 92o/o so voi thgc
hiQn cria 2016. KCt qui khdng hodn thdnh k6 hoach LQI NHUAN 2017 vinhitng nguy€n

nhdn sau:

- Doanh thu phf b6o hiiSm ghi nhfln ndm 2017 Id 246 ty, tdng l4.g% so vdi 2016 (214 ty)
nhrmg t6ng chi bOi thuong tdng 48%oso vdi ndm 2016 (90,6 tj/ vs 6l ti).

- Doanh thu xe co gi6i chi6m ry trqng lon nhmg t6c <lQ ting truOng doanh thu xe ccr gi6i

2017 chitdng lSYo hong khi chi phi b6i thuong xe co gi6i ndm2017 tlng cao hon g6p

d6i so vdi20l6 Gdn 109%;45,3 t! vs2t,7 ty).

- Chi phi qu6n ly doanh nghiQp tfung+8%o so vdi ndm2017 (71,5 ty vs 66 f!)

- Tinh hinh thi6n tai xdy ra thudng xuy6n tpi khu vgc Mi€n Bic vd Midn Trung d6n tt6n

tjl le b6i thuong cfia Cdng ty tdngcao trong ndm 2017.

- Tinh hinh canh tranh gay gfit o0ath! truong. Phi b6o hiiSm nim 2017 giim rl6ng k€ so

vdi n[m 2016, trong khi chi phi kinh doanh v6n o mrlc cao, d6n d6n phf b6o hi6m thu

ve kh6ng tuong ximg rti ro. K6nh li6n ktit ngdn hdng cria BHV bi chia sd vd bi canh

tranh gay gtt.

Nhiing thu$n lqi vir kh6 khrn trong ho4t tlQng kinh doanh cfra c6ng ty ndm20l7z

Thu$n lqi:

- Nh{n duo. c su tng hQ cria HOi ddng quin tri.

- Todn th€ Lanh d4o vd nhdn vi6n tt6ng ldng, tlodn ki5t c6 g6ng hodn thdnh kti hopch

doanh thu giao.

* Kh6 khin:

- Thi trudng b6o hi6m phi nhdn thg v6n ti6p tgc tinh tr4ng canh tranh i5t ttrOc li6t, t6c

tlQng tryc titip vdo c6c kh6ch hdng truydn th6ng cta 86o hi6m Hirng Vuong d6n tti5n

tinh trpng m6t khSch hdng, m6t hqp ddng b6o hi6m t5t ho{c c6c kh6ch hdng v6n ring hQ

3.

*



Bio hi6m Hirng Vuong nhung phi bao hiiim cfing gi6m tr) 20%-30%d6n d6n gif,m tr.uc

tifo vA doanh thu, lqi nhufln trong nim 2017.

- DOi ngfi nhdn su kinh doanh cria BHV cdn m6ng vd ytiu n6n chua *re A6V manh doanh

thu cfia cdc nghiQp w hi€u qud.

- C6ng ty dang tdi cfiu tnic lpi co cAu doanh thta gi6m ty hqng doanh thu c6 ti le Mi
thudrng cao ctdng thoi tnng doanh thu cria nhimg nghigp vu hiQu qun nhim duy tri phdt

tri6n bAn vrhre.

- C6c Ngdn hang md BIIV da h-i hgrp t6c Bancas rru ti€n phan phSi b6o hi6m cho BIIV
chuy6n hucmg sang hopt ddng khai th6c vd hgp t6c khai th6c Bancas chuydn nghiQp,

khi dd hg sd dua thdm nhiAu doanh nghigp b6o hiiim vdo danh sdch ddi t6c chi6n luqg,

yOu cAu mQt mric chi phi khai th6c cao, c4nh trpnh do cl6 doanh thu vd lqi nhufln cfing

giam.

- Tinh hinh t6n thdt cO xu huong tdng nhanh vd di6n bii5n phr?c t4p, t6n ttr6t Oo thi6n tai
lpr xAy ra dAu d{n vd tEng cao.

- Ho4t dQng dAu tu chimg kho6n thlrc hiQn theo phucrng ph6p ddu tu gi6 fi n6n c6 nhtng
md chimg khodn hiQn c6 gii th! trudng cfing tuong d6i cao so v6i gi6 mua nhrmg do

chua dat lgi nhuan k! vqng (theo tlinh giri cria Phdng DAu tu) ndn vfln dang O danh

mpc hign hfru vi chua dugc hiQn thgc h6a lqi nhuAn.

rfr. rf noacn KrNH DOANIH 2018:

1. Dp bdo mdi trudmg kinh doanh

- Dy b6o ndm 2018 thi truong b6o hi6m phi nh6n thq v6n gp trung viio ciic sdn ph6m nhu b&o

hi6m xe co giOi, sric khde, tai nan con ngudi, c6c s6n ptr4m Uen k6t ngan harrg - b6o hi6m. C6c

sdn phAm nAy ld y6u t6 chinh trong sg tdng tru0ng cria thi ffiong, chi6m tj, hqng lcrn (hon 60%)
trong co cdu doanh thu cria hAu h6t doanh nghi€p b6o hi€m phi nh6n thq.

- Nhting nghiQp vg b6o hi6m thuong mai truy6n th6ng nhu bAo hi6m k! thugt, b6o hi€m hang hdi
g4p nhi6u k}l6 khdn trong vipc tdng trudrng doanh thu, ngo4i tr} nghiQp vu tai sdn. Tinh tr.ang

c4nh tranh phi lry thuat (diAu kiQn/di'Au khoAru gilphi,mrtc kh6u b:ir, hoa hdng, gia tdng chi phi
khai thdc ' . .) sE v6n ti6p tgc c4nh tranh gay gfit. Trong khi d6, tinh hinh tdn th6t dang di6n biiSn

theo chi€u huong ph:i;c tqp, tAn su6t t6n th6t thudrng xuydn hon, mfc <lQ nghi€m trgng, tinh
trang truc lgi b6o hi6m d6n d6n kh6 khdn trong viQc duy tri ting tru0ng doanh thu, tgi nhu4n



nghiQp vu. Du b6o thi ttnh ninh t6n thit, Udi thudng trong ndm 2018 nhi€u kh6 ndng v6n c6 di6n

bi6n phric t4p, kh6 dW ttoan.

- BAo hi6m Hung Vuong (BIry cflng nim trong nhfing kh6 khdn chung cria thi truong. BHV
dang trong giai rto4n chuydn d6i co cAu doanh thu bdng cdc gihiph6p khdng nhgn nhtrng dich

vU b6o hi6m c6 ti lQ t6n thdt cao, chgn lgc khrich hang, giAm chi phi khai th6c vd tla d4ng k6nh

phdn phdi. Chuydn tt6i co cAu doanh thu d6 ndng cao doanh thu nhirng nghiQp vu b6o hi6m,

nhtng ddng sin phAm truyAn th6ng vd moi c6 tj lQ t6n ttr6t ttr6p. Tuy nhi€n hiQn t4i BIIV cf,ng

g6p rdt nhidu kh6 khin trong cdng tric chuy6n e6i nay vi itQi ngf, khai thric cdn m6ng, k6nh phdn

ptr5i cOn it vd d{c bi6t tinh hinh canh tranh vA phi b6o hi6m, chi phi di6n rarit gay git.

2. K6 ho4ch ho4t ilQng kinh doanh 2018

2.1 Hogt itQng chung

- Ednh gi6, khuy6n crio tinh hinh ho4t tlQng crla c6c Don vi kinh doanh y6u: ph6t sinh doanh thu
thAp, kdt qu6 hoqt dQng kinh doanh y6u, ntng suAt ho dQng th6p.

- Tly6l dpng nhi6u nh6n vi6n kinh doanh O6 AAy m4nh hogt rtQng kinh doanh, n6ng cao doanh
si5' OOng thoi tuyen dung m6t vai vi tri c6p trung A6 AAy manh cdng t6c quan g, tt[c biQt trong
bdn hdng.

- Xem xet l+i phdn khric khrlch hang vd sin pnam a6 giam ry trgng sdn phdm c6 muc rui ro l6n.

- Nghi6n cfu, diAu chinh sdn phAm c6 uu th6 hon nhim sg c4nh tranh ftcn thi truong d6 thric dAy
chuy6n d6i co cAu doanh thu.

- Dinh hudng ph6t tri6n kinh doanh cira BlfV ld song hanh cirng alitacld ng6n hang.

- Tri6n khai c6c biQn phSp nAng cao ndng su6t lao ttgng cria nh6n vi6n qua circ gihithuong
khuyiin khich doanh s6 c6 nh6n vd hi€u qu6 cria Don vi.

- Tdng cuong qudn $ cdng t5c brin hang. Rd so6t vd thdng b6o d6n ffng DVKD vC Ct Uan nang
CPQL, TLBT , duaracon s6 cu thc a6 DVKD huong ttiSn mang lpi hiQu qu6 cho cty

- Ti6p luc vd n6ng cao c6ng tdc ddo tpo cho ttQi ngfi c5n bO nh,en vi€n vd <lpi g b6o hi6m cua
BI{V nham n6ng cao khd ndng quan ly vi brln hang.

- RA so6t quy trinh thuc hiQn, chuAn h6a quy trinh nghiQp vq vd ti6p tpc hoan thiQn xdy dlmg hg
thdng quy trinh, vin ben dd c6ng tric quin ly hiQu qu6.

- DAy mgnh cdng t6c thuong hipu th6ng qua c6c hoat dQng tei tg, qudng c6o chuy€n ngiep.

- Ti6p tgc tim ki6m c6c e6i tac li€n k6t diQn rQng nhu c6c ng6n hdng, c6ng ry tdi chfnh d6 tt y
manh t6c dQ ph6t tri6n doanh thu trong nlm 201g.

- Xdy dpg chinh s6ch, ch6 d6 ndm 20ls de khuyi5n khich CBNV nang cao ndng xu6t, tl6ng thoi
tl6nh gid n6ng suft lao tlQng CBNV kinh doanh.

:
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XAy dpg ptrAm mdm IT d6 pftrc vg cho cong tic quan g. Xdy dpg lpi website c6 br{n hdng
online.

N&rg cao cdng tiic gr6m dinh A bdi ttruong nhim ndng cao thuong hipu cria BIIV.

K6 ho4ch kinh doanh 2018

K6 ho4ch c6 th6 hoAn thinh n5u:

- Khdng c6 t6n ttrAt ton dnh hudng nghi€m ffo.ng.

- Thi trudng ch{rng khorin ph6t tri6n thu$n lgi, cilc md chr?ng khorin dAu tu crla Cdng ty tlat lqi
nhudn ki vqng vd dugc chiit ni trong ndm 201g.

Trdn tldy ld 86o c6o cria TGD COng ty nirn 2017 vdphucmg hu6ng hopt dQng nFrm 2018. Rtit
mong nh$n du-o. c s1r tt6ng e6p! kitinx0y dprg cua euf c6 tl6ng

Tr6n tro.ng crim on!

gl4,* truin'61r.{

Khof,n Mpc K]H20t7 TH2017 KH 2018

o l<H
2018/KH

2017

OhICH

20lEITH
2017

1. T6ng Phf Bio hi6n 220.00 308.95 230.00 l0SVo 75e/o

- Phi Bdo hidm giic 200.00 278.70 200.00 100% 71,7%

- Nhiin Tdi bdo hiAm 20.00 30.25 30.00 100% 99%

2. Doanh thu dAu tu 30.00 32.88 35.00 116V" 1060/"

3.Lqr nhufln k6 to6n 20.00 I.44 12.00 60Vo, 833Vo
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cONc rY cP sAo Hrnm HUNG vr.IoNG cgNG HoA xA ngr cn0 Ncnia vrFr NAM

nalv xrnur soAr

so:0.J.SKS/20r8

Ddc lAn - Tu do - Hanh nhrric

Ngdy /!,. thdng Q6ndm 2AI8

BAo cAo c0a BAN xrnvr soAr
TAr DAr HQr CO DoNG THTIONG Nrf,N NAvr 20fi

Kinh grii: DAi hQi ttdng C6 edng COng fy Cp bio hi6m Hirng Vuung

- Cdn cft Ludt doanh nghigp hi€n hdnh;

- Cdn c* Eiiu tQ C6ng ty c6 phan bdo hi€m Himg Vuong;

- Cdn ah Quy clte fd ch*c &Hoqt dpng cila Ban ki€m sodt .

Ban KiiSm so6t b6o c6o D4i hQi cl6ng c6 dOng (DHECD) v€ viQc thpc hiQn nhiQm v.u,

quy6n hpn dugc giao nhu sau:

I. HoSt tlQng cria Ban ki6m soft nim 2017

Di5n thdi eti€m 3l/12/2017,BanKi€m so6t C0ng ty CO phAn b6o hi€m Hing
Vucrng (Htng Vucmg) g6m 03 thdnh vi€n trong d6 c6 02 thdnh viOn chuy6n

trdch vd 0l thdnh vi€n khdng chuy6n tr6ch. C6c thdnh vi6n dugc bdu mdi theo

nghi quyrit sO OruOn0lTAIe - EHDCD ngdy 24t04/2017.

Ban Kitim so6t (BKS) ita thyc hiQn c6c nhiQm vu theo quy rlinh tai Di6u lQ
C0ng ty, Quy ctrtS tO chric vd hopt dQng cria BKS cU thiS:

- XAy dUng ki5 ho4ch ki6m soiit, phdn cdng nhiQm vu cp th€ cho c6c thdnh

vi€n BKS;

- Gi6m s6t ho4t tlQng cria HDQT, Ban TGD vo viQc thgc hiQn quy dinh cria

Ph6p lu0t, Ei€u lQ C6ng ty, chc nghi quyi5t cria DHDCD trong viQc quin tri,
tti6u hdnh cria Htng Vuong;

- ThAm itinh b6o c6o tdi chinh ndm20l7;
- Tham gia ctAy dt cric cuQc ho.p dinh ky hoac <tQt xu6t do HDQT mli hqp;

- Thyc hiQn c6c c6ng viQc kh6c theo quy clinh cta Ph6p Luflt, DiCu l0 C6ng

ty, ho{c theo dO nghi cria HDQT;

- Th6ng qua cong t6c ki6m tra, gi6m s6t, BKS dd c6 nhfrng kitin nghi t6i
HDQT, Ban T6ng gi6m d6c trong c5c phi€n ho. p HDQT;

il. K5t qui gi6m srflt hogt tt0ng ndm20L7

1. Dfnh gi6 cdng tic quin tri, di6u hinh

/c0H

col
sio

nilnc

1.1 Hogt ct\ng cfia HQi itilng qadn tr!



- Ndm 2017, HDQT td chric c16y ctti c6c phi€n hpp itinh kj'hdng Qu;i rheo

quy tlfnh vd mQt s6 cuQc hqp dQt xu6t, d6ng thdi tO chric xin y ki6n bing
vdn bdn dC dua ra nhtng dinh hudng, chri truong, chitin lugc chung nhim
d6m b6o hiQu qu6, an todn trong ho4t dQng (nhu chi6n lugc vO nhdn sg, t6i

co c6u danh mgc dAu tu, ndng cao ch6t luqng dich vU kh6ch hing, qudn tri
rui ro...).

- Trong ndm, HDQT ban hdnh quy chi5 t6 chric vd hopt dQng cria Htng
Vucrng, ki6n todn mO hinh t6 chric m6i ho4t rlQng theo md hinh khdi, chi

d4o Ban TOng gi6m ddc xdy dUng hQ thdng vdn b6n quy trinh, quy dinh cria

Cdng ty,... dd ttmg bu6c ndng cao tfnh chrl dQng, t4o sg ct6ng bQ trong
,. ).qu6n ly, tliOu hdnh, n6ng cao cdng t6c quan tri rui ro.

- E6nh gi6 chung: HEQT ho4t dQng theo dring quy€n h4n vd nhiQm vU dugc

quy tllnh trong EiCu lg. C6c ngh! quy6t, quytit rlinh tlugc ban hdnh kip thdi
chi d4o Ban TOng giSm d6c thUc hiQn vd dugc lflp clfng trinh t1r, thri tpc

theo LuQt Doanh nghiQp vd Di€u lQ.

1.2 Hogt it\ng cfia Ban TOng gidm it6c

Trong mdi trudng kinh doanh c4nh tranh gay ght gifta c6c doanh nghiQp

b6o hi6m, Ban T6ng gi6m d6c (Ban TGD) d6 tich cgc, cht <10ng trong di€u

hdnh, b6m s6t vd thyc hiQn nghiOm tric theo nghi quyiSt DHECD, nghi

quytit HDQT, kh6ng ngirng n6 lgc ph6t tri6n kinh doanh vd thpc hign nhiAu

gihiphhp t6ng cudng c6ng t6c qudn ly nghiQp vq, quin bt b6i thudng.

CU thd h6a muc ti6u, clinh hu6ng cria EHDCD, HEQT tri6n khai ki5 hoach

kinh doanh t6i c6c don vi kinh doanh tl6ng thdi thuong xuy€n d6nh gi6 vd
h6 trq c6c don vi kinh doanh khi c6 kh6 khin, vucmg m6c.

Dr,ra tr€n dinh hu6ng cria HDQT, Ban TGD d5 thuc hign phdn t6ch vd s6t
r  i '.nhap mQt sd phdng ban tao sg chuy6n mdn h6a cdng vi€c, thUc hiQn qu6n ly

tflp trung tai TSC OOi vOi ming quin ly nghiQp vp vd gi6m dinh b6i thudng
rJnhdm ndng cao chdt lugrng quin l1i, t4o di€u kiQn thufln lgi cho c6c Dcrn vi

tflp trung ph6t triiin kinh doanh.

-.4Ti€p tgc 5p dpng c6c quy dinh, quy trinh hiQn c6, xem x6t sria d6i vd ban

hdnh mdi mQt sd quy trinh, quy <tinh nQi b0.

- D6nh gi6 chung: Ban TGD thgc hiQn dring nhiQm vp vd quy6n h4n dugc
quy clinh tai Di6u lQ.

Ban ki6m soit dfnh gi6t vd viQc thr;c hiQn nghi quy6t DHDCD sti

0l40l20l7NQ- DHDCD ngiy 2410412017 nhu sau:

- fh qud kinh doqnh ndm 2017:



+ Doanh thu phf b6o hitim g6c ctat z7B,7t tf ct6ng vd d4t lll%kri hoach.
+ Doanh thu phf nhfln t6i dlt30,26 tf ct6ng vd it4t lzl%ki5 hoach.
+ Doanh thu ho4t clOng tdi chfnh dqt32,g9 tf rt6ng vd d4t lt}%kti hoach.
+ Lgi nhuQn tru6c thu6: r,44 ty ctOng d4t7% so v6i kti hopch DHDCD giao.

Ndm 2017, Htng vuong thyc hiQn vuqt k6 hopch doanh thu nhrmg chua
hodn thdnh k6 ho4ch lqi nhuan dugc DHDCD giao, do mQt s0 nguy€n nhdn
sau:

+ Ty le boi thucmg ndm 2017 d mric cao do s6 vp t6n th6t xe co gi6i t6ng
ttQt biiSn so vdi ndm2016.

+ Ti le chi phf b6n hdng ting do thi trudng b6o hi6m hiQn nay chri ytiu
cgnh tranh vd phf.

- Phan pndi l,gi nhuQn ndm 2016: Htng vucrng d6 thpc hiQn ilay dt c6c chi
ti€u v€ phdn ptroi tqi nhufln ndm20l6theo Nghi quyi5t cta EHDCD.

- Thil lao HDQT, BKS: N6m 2017, Htng vucrng thrrc hipn chitrhtht lao cho
HDQT, BKS dring quy rtinh vd trong ki5 hoach thD lao dugc giao tgi "&)quy€t DHDCD. ; r.v\o

HAI \-' Lva chgn cong ty ki6m tudn BCTC: Hung vuong lua chsn c6ng ty rffi.^ f *
Deloitte viQt Nam ki6m torin bilo cito tii chinh ndm20t7 yutlilty'*9

-4.+Y
2. ThAm ilinh B6o c6o tii chfnh nilm 2017 @
- 86o c6o tdi chfnh ndm20l7 dd phin anh dAy dri, hqp l1i, trung thpc tr€n c6c

khia cpnh trgng ytiu vC tinh hinh tdi chinh cria Cdng ty t4i thdi rti€m ngAy
3t/12/2017.

- B6o c6o tdi chfnh dugc trinh bdy theo c6c m6u brlo c6o quy rtinh, phri hqp
vhi cdc chuAn mgc k6 to6n Vipt Nam, ctrti eO ki5 todn doanh nghiQp 6p dpng
cho c6ng ty b6o hi6m phi nh6n thg.

III. Ki6n nghi cria Ban Ki6m sorflt

- C6ng ty cAn c6 nhtng gi6i ph6p tdng trucmg doanh thu, thudng xuy€n d6nh
gi6, rir so6t quy md vd tdc ctO t6ng truong cria timg nh6m nghiQp vu b6o
hii5m, ctdng thdi quin lli t6t crlc chi phf hoat clOng OC troan thanh ki5 hoach
lgi nhufn DHDCD giao.

- Chf trgng cOng trlc gi6m dinh - bOi ttrucrng nhim ndng cao ch6t lugng dich
4r, ki6m so6t dugc rui ro hopt dQng, chi phf UOi ttruong.

- Ti6p tgc rd so6t c6c quy ch6, quy trinh, quy ctinh cria Cdng ty ctim b6o phr)
h-o.p vdi c6cvdn ban ph6p luat hien hAnh, hodn thiQn hQ thong ki€m soiit nQi

b0 cria Cdng ty.

3



IV. K6 hogch hogt tlQng nim 2018 cria Ban Ki6m so6t
^.4- Ti€p tuc thuc hiQn c6ng tdc gi6m s6t viQc tudn thri theo quy ilinh cria Ph6p

Luflt, Di6u lQ COng ty, c6c nghi quy6t EHDCD, nghi quytit HDeT trong

c6ng t6c kinh doanh, quin tri diAu hdnh ctia HDQT, Ban Tdng gi6m d6c;

- ThAm dinh b6o c6o tdi chinh theo quy dinh;

- Ra so6t, d6nh gi6 hQ th6ng kirSm soilt nOi bQ cria COng ty;
- Ti6p ruc kiQn todn bQ m6y td chfc, tuydn dUng nhdn sg cho Phdng ki€m

to6n nQi bQ;

- Xdy dUng vd ki€n todn hQ th6ng vdn bin ph6p l1i cho ho4t dQng kii5m to6n

nQi b0 cl6ng thdi thgc hiQn chi d4o, gi6m s6t Phong ki6m to6n nQi b0 thUc

hiQn ki6m to6n theo kti hoach d€ ra;

- LApb6o c6o gi6m s6t dinh kj'theo quy iffnh.

TrOn ddy ld b6o c6o cria Ban Ki€m so6t v6 ho4t dQng cria Hirng Vucrng ndm 2017.

Ban Kir5m so6t kinh trinh Dai hQi cl6ng c6 d6ng xem x6t vd th6ng qua.

Thay m{t Ban Ki6m so6t, t6i xin kfnh chric Quf vf sric kh6e, hanh phric vd thdnh

cdng, chric d4i hQi thdnh cdng t6t dgp.

Trin trgng.l.

Noi nhhn:

- Dqi h\i dins ci5 ding;
- HDQT;

- Ban TGD;

- Ltru BKS, VP HDQT .

,/..rOIF(IS\
er---,,x

ro/
ql

I*'t
,o\l
\{+

CONG TY
CO PHAN
BAO HIEI,I

N KIEM SOAT

r rHI HAr ynN



cONG Ty cd pHAN BAo HIEM HUNG vudNc (BHV)
25 Bis Nguy€nThi Minh Khai, Quen i,TP.HCM - Tel: (84-28) 3915 i832 - Fax:(84-28) 39j5 183 j

36: 017 /2018/TT-HDQT Tp. H6 Chi Minh, ngdy,l'l thdngAb ndm 20lB

TO TRiNH
VG viQc Th6ng qua sfra OOi, n6 sung Di6u lQ cfra Cdng ty CP Bio hi6m Hr)ng Vucrng

- Ludt Doanh nghiQp sii OATZO I Ugn t 3 ngay 26/ I I /2 0I 4 ;
- DiAu IQ C6ng ty C6 phdn Bdo hi€m Himg Vuong ndm 2017 ban hdnh theo Quydt dinh

s6 o t t t /zo t 7/QD-BHV/HDQT ngdy 24/04/20 I 7 ;

Kinh efti:Dai hQi tl6ng cO d6ng thudng ni6n nlm 20lB

Cdn cri vdo dfnh hucrng ph6t tri€n cria 86o hitim Hung Vucrng tro' thdnh c6ng ty dai

chring vd nhim cfp nhft nhimg quy dinh m6i cria phrip ludt, kinh trinh Dai hQi il6ng c6 d6ng

xem x6t th6ng qua:

l. Stra d6i, b6 sung Di6u lQ ctra c6ng ty cd phAn Bio hi6m Hirng vucmg nhu, sau:

- Du th6o Di€u lO 2018 cira 86o hi€m Hing vucrng gdm: 2l chuong, 73 Di6u.
- Li do sria eOi Oieu te:

/ B6 cuc cta Di6u l9 2018 thay AOi ntrim phtr hqp v6i bO cgc theo m5u Di6u lO ctra

C6ng ty d4i chring.

'/ CAp nhat nhfrng quy dinh mdi cria Ludt doanh nghiQp sO egDOt+/QHl3 vd quy dinh
di6u chinh chuy€n ngdnh b6o hi6m theo Nghi dit)h 73/20164ID-CP, Nghi dinh
7112017/ND-CP hucmg ddn qu6n tri c6ng ty dpi chring.

2. Uy quy6n cho HQi d6ng QuAn tri thuc hi€n c6c thri tuc ddng ky, brlo c6o DiAu lQ da
sria d6i, bd sung vdi co quan nhd nudc c6 thAm quy€n theo quy dinh ph6p luflt.

Xin dinh kdm theo Du thdo vd Bing so s6nh DiCu lQ cira C6ng ty C6 phAn Bio hitim Hung
Vuong.

Kinh trinh Dpi hQi th6ng qua.

Trdn trong kinh trinh.

Dfnh kim:
- Du thdo Di€tt le 2018;
- Bdng so sdnh Di€u I€ 2017 vd Didu tQ
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CHI'ONG I
DINH NGHIA cAc rHUAr Ncr/ TRoNG omu lp

OiCu 19 C6ng ty Cd phAn 86o hi6m Bio hi6m Hilng Vuong duoc th6ng qua theo Nghi quy6t

cria Dai hQi ddng cO d6ng thudng ni6n n6m 2018 ngdy

Eiiju 1: Giii thich thuft ngir

l. Trong Dieu l€ ndy, nhfrng thudt ngfr'du6i ddy ducyc hi6u nhu. sau:

a' Bio hi6m Htng Vrong: ld C6ng ty C6 phAn Bao hi€m BAo hi€m Hirng Vuong.

b. Di6u l0: ld Di0u 16 cua Bio hi€m Hirng Vuo-ng.

c. V6n tli6u lQ: ld tdng gi6 trl menh gi6 cO phAn da bdn ho{c dd dugc ddng ky mua khi
thenh l6p doanh nghiQp vi quy dinh tai Ei0u 5 Ei€u 16 ndy.

d. Ngiry thirnh lfp: ld ngdy 191512008, d6y ld ngdy Bdo hi6m Hung Vuong dugc cAp

Gi6y phdp thdnh lap vd hoat d6ng lAn dAu.

e. Ngudi ctiiju hirnh: ld T6ng Gi6m ddc, Ph6 T6ng Gi6m d6c, K6 toAn trudng, vd ngudi

di€u hdnh khdc theo quy dfnh cua COng ty trmg thdi kj,.

f. Ngudi c6 li6n quan: lh td chri'c, c6 nhdn c6 quan h6 truc ti6p hodc gi5n ti6p v6i Bio
hii5m Hung Vuong, bao gOm circ ctt nhAn, t6 chric duoc quy dinh tai khoin 17 Dieu 4

LuAt doanh nghi6p, khoAn 34 Dieu 6 l.uQt chimg kho6n.

g. Nguli quin Iy Bio hi6m Hing Vuong: ld Chfi tich F{Qi ddng QuAn tri, thAnh vi6n

HOi ddng Qudn tri, T0ng Gi6m ddc vd c6c chri'c danh quAn ly kh6c c6 thAm quyAn

nhAn danh cdng ty ky ket giao dich cfra 86o hii5m Hung Vuong theo quy dinh tai

Dieu lQ.

h. Cdng ty mg, cdng ty con: MOt c6ng ty duoc coi ld c6ng ty m9 cira c6ng ty kh6c n6u

thudc m6t trong c6c trudng hop sau dAy:

i. Sd hiru tr€n 50o/o v6n diOu 16 hoflc t6ng sd cd phAn ph6 thdng cira c0ng ty d6;

ii. C6 quyAn truc ti6p hoflc gi6n ti6p quytit dinh bO nhiQm da sd hoac tdt cd thinh
vi€n H6i d6ng QuAn tri, Gi6m d6c hopc Tdng Gi6m dOc c0a c6ng ty d6;

iii. C6 quy6n quyr5t dinh viQc sua d6i, b6 sung Ei€u l€ ctra c6ng ty d6.

i. Thcri han ho4t ilQng: la thdi gian hoat d6ng cira 86o hi6m Hirng Vuong duoc quy

dinh t4i Di6u 2 Di6u le ndy vd thoi gian gia han tr0n co so qry6t dinh cua Dai hqi

d6ng c0 d6ng vd duoc Co quan Nhd nudc c6 thAm quy€n chAp thuQn.

i. Lu$t Doanh nghiQp: c6 nghia ld Luflt Doanh nghigp c0a Nudc cQng hda xa hQi

Chir Nghia Vi€t Nam sO ASDOT+/QHI3 ngiry 2611112014 vd citc Ludt sua AOi UO

sung cria Ludt Doanh nghiQp ndy (ntiu c6).

2. C{c tir vi(it tntz

a. HDQT: H6i d6ng QuAn tri

b. BKS: Ban ki6m sorlt

c. DHDCD: Dai h6i d6ng c6 d6ng



Trong Di6u lQ niry, cdc tham chi6u tdi mQt hodc mQt sO quy dinh ho{c van bin kh6c bao
g6m ci nhirng stra ddi ho[c vdn ban thay th6.

C6c ti6u dC (chucmg, di,}u cria Di6u lQ ndy) dugc sir dgng nhdm thuQn ti6n cho viQc hi6u
nQi dung vd kh6ng 6nh hucmg t6i nQi dung cira Di€u lp niy.

CHTIONG II
TtN, niNn rHtrc, TRU so, crrr NHANH, vAN pHoNG DAr DrsN vA TH0I HAN

HOAT EQNG CUn nAO HrfM HrrNG VTIONG

Eidu 2: TOn, hinh thrfrc, trg so, chi nhdnh, vin phdng iISi diQn vi thli hgn ho4t rlQng
cfra Bio hi6m Hing Vuong

l. TOn:

- T6n ti6ng vie| coNG Ty cO pnAN nAo nrrvr HUNG vrtONG
- TOn tii5ng Anh: HUNG VUONG ASSURANCE CORPORATION
- T6n giao dich: BAO HIEM HUNG WONG
- TOn vitit t6t: BHV
86o hiiim Hung vucrng ld c6ng ty c6 phAn c6 tu c6ch ph6p nhdn phi hqp voi ph6p luft
hiQn hdnh ctra ViQt Nam.

Try so ddng kf cira BAo hi6m Hung Vucrng ld:

- Dia chi trg sd chinh : 25Bis NguySn Thi Minh Khai, p. DaKao, eu0n 1, TP.HCM
- DiQn thosi :028.3915 1832 Fax: 028. 3915 l83l
- Website : www.bhv.com.vn

Bio hi€m Hing Vuong c6 th€ thenh l$p cdng ty thinh vi6n/chi nh6nh vd vdn phdng dpi
di6n trong vd ngodi nu6c dtl thuc hi€n c6c muc ti€u hoat clQng cria 86o hi€m Hung
vuong theo nghf quytit cria HQi d6ng Quan tri vd theo quy rlinh ctra ph6p luQt.

Thdi h4n hopt dQng cria 86o hi€m Hung Vucrng ld 99 ndm kO tu ngdy thenh Qp tru khi
chdm du:t ho4t ilQng tru6c thdi han theo DiAu 68 ho{c gia hqn hopt dQng theo Ei6u 69
DiAu lQ ndy.

Didu 3: Ngudi il4i diQn theo phdp luflt cria Bio hi6m Htng Vuong

1. Theo Ei€u lQ ndy, T6ng Gi6m d6c ld ngridi dai diQn theo ph6p ludt ctra 86o hiiSm Hirng
Vucrng.

2. Ngudi dei di€n theo ph6p luflt phii cu trir 6 Viet Nam vd phii riy quy6n bing vdn ban
cho ngudi kh6c thuc hiQn quy€n vd nghia vu cira ngudi tlai diQn theo ph6p luflt khi xu6t
cdnh khoi ViQt Nam. Trudng hqp ndy, ngudi dai diqn theo ph6p luft vdn ph6i chfu tr6ch
nhiQm vo viQc thpc hiQn quycn va nghia vp d6 iry quyAn. Trudng h-o. p nguoi ttai diQn
ph6p luft xu6t canh kh6i Viet Nam ttr 07 ngity lim viQc trd l6n ph6i dugc sp d6ng y cin
HDQT.

2.

a

4.

5.



3. Trulng hq'p h6t thoi h4n iry quydn theo khoin 2 Di€u ndy md nguoi dai diQn theo ph6p

luflt ctra Bio hi€m Hung Vucrng chua trd lai Vigt Nam vd kh6ng c6 try quyCn kh6c thi

ngudi dugc iry quyCn v6n titip tgc thgc hiQn c5c quyAn vA nghia vg ctra nguoi tlai diQn

theo ph6p luflt cira Bio hiOm Hung Vucrng trong ph4m vi dd dugc try quyAn cho d6n khi

nguoi dai diQn theo phip luft cira 86o hi6m Hung Vuong trd l4i ldm viQc tai B6o hi6m

Htrng Vucrng ho{c cho d6n khi HQi d6ng Quin tri quytit dinh cft ngudi kh6c ldm nguoi

dai diQn theo ph6p luflt cia Bio hi6m Hung Vucrng.

Trucrng hqp ngudi tlai diQn theo ph6p luit ving m{t t4i ViQt Nam qu6 30 (ba muoi) ngdy

md khdng try quy6n cho ngudi kh6c thgc hiQn c6c quy6n vd nghia vp cira ngudi d4i diQn

theo ph6p luflt ctra doanh nghiQp hoflc bf bdi nhiQm, mi6n nhiQm ho{c bi chlt, mdt trch,

t4m giam, ktit an ti, bi h4n ch6 ho{c m6t n6ng lgc hdnh vi ddn sU thi HQi d6ng Quin tri

dugc quy€n cri ngudi kh6c c6 dtr di6u kiQn ti€u chuAn ldm ngudi dai dign theo ph6p luflt

ctra B6o hiOm Hung Vucrng.

Trong thdi gian Nguoi dai diQn theo ph6p luft chua dugc ccr quan c6 thAm quyAn ch6p

thu4n ho[c khuy,5t ngudi dai diQn theo ph6p luat, Cht tich HOi ddng QuAn tri vd c6c

thanh vi€n HQi dOng Quin trl, Tru&ng Ban Kii5m so6t vd c6c thdnh vi6n Ban KilSm so5t

hodn todn chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luQt v€ moi ho4t dQng ctra 86o Hi6m Hung

Vucrng.

Tr6ch nhigm cira ngudi d4i diQn theo ph6p luit cira Bio hirim Hing Vu<rng

a. Ngudi dai diQn theo ph6p luQt cua 86o hi6m Htrng Vucrng c6tr6chnhi0m sau ddy:

- Thgc hiQn c6c quyen vd nghia vir clugc giao mQt c6ch trung th1rc, cAn trQng, tOt nfr6t

nhdm bio dim lgi ich hqp ph6p cia 86o hiOm Hung Vucrng;

- Trung thenh v6i lgi ich cira 86o hi€m Hing Vucmg; kh6ng sri dqng thdng tin, bi

quy6t, co hQi kinh doanh ctra B6o hi€m Hung Vucrng, khOng l4m dgng dia vf, chrlc

vU ve sr? dpng tii sin cira 86o hi6m Hirng Vucrng Ae tu tqi hoflc phpc vU lqr ich ctra

t6 chric, c6 nhdn kh6c;

- Thdng b6o klp thdi, dAy dir, chinh x6c cho 86o hi6m Hung Vucrng vO viQc ngudi t14i

diQn d6 vd ngudi c6 li6n quan cira h9 ldm chir ho{c c6 c6 phAn, phAn v6n g6p chi

pnOi tpi c6c doanh nghiQp ktr6c.

b. Ngudi ilai diQn theo ph6p luflt cua 86o hi€m Hung Vuong chiu tr6ch nhigm c6 nhdn

AOi vOi nhirng thigt hai cho 86o hitim Hung Vucrng do vi ph4m nghia vu quy <linh tai

Di6m a Kho6n 6 Di6u ndv.

CHI/ONG III
MVC TrfU HOAT DQNG, r,iNn wC KINH DOAI\H VA PH4.M vr KINrr DoANrr

CUA BAO HIEM TTUNC VTIOI{G

Di6u 4: Mgc ti0u hogt tlQng, Linh vqc kinh doanh vdr Ph4m vi kinh doanh cfra Bf,o

hi6m Hirng Vucng

1. Mpc ti8u ho+t tt$ng crla B&o hi6rn Hung Vutmg:

4.

5.



2.

Xdy dgng vd ph6t tri6n C6ng ty Cd phAn 86o hi6m BAo hi6m Hung Vuong tro thdnh
m6t trong nhfrng doanh nghiCp hdng dAu trong thi truo'ng b6o hi€m Vi€t Nam ve tinh
chuy€n nghi€p, hi€u qud kinh doanh vd ph6t tri6n b6n vDng, v6i c6c muc ti6u cu th6 sau:

a. fOi ea hoa chc khoAn loi nhuAn cria Bdo hi€m Hirng Vuong.

b. G6p phAn 6n dlnh tdi chinh cho c6c doanh nghiQp vd c6 nhdn trudc rrii ro bAt ngo.

c. D6ng g6p cho ngAn s6ch nhd nu6c.

d. Tdng loi tuc cho c6c c6 d6ng.

e. D6ng g6p vdo su'ph6t tri€n kinh t€ - xd h6i cua d6t nu6c.

f. Tao vi6c ldm 6n dinh vd nAng cao doi s6ng cho ngudi lao d6ng.

Linh vuc kinh doanh c[ra 86o hi6m Hung Vuong ld bio hi€m phi nhAn thq. NQi dung
hoat d6ng nhu sau:

a. Kinh doanh b6o hidrn gtlcl

b. Kinh doanh t6i bao hiem;

c. Gi6m dinh t6n thAt;

d. Dai li gi6m dinh tdn th6t, xdt giai quyet b6i thuong, y€u cAu nguoi thri ba b6i hodn;

e. Quin l1i qu! vd dAu tu v6n;

f. C6c hoat d6ng kh6c theo quy dinh cfia ph6p luat.

Pham vi kinh doanh cua Bao hi€rn Hung Vuong:

Bdo hi6m Hirng Vuong du'oc ti6n hanh c6c hoat ddng kinh doanh trong vdr ngodi l6nh th6
Vi6t Nam phD hqp v6i quy dinh cria ph6p ludt.

CHTIONG IV

voN DrEU LE, C6 PHAN, Co +rONC SANG LAP

Di6u 5: V6n tli6u IQ, c6 phAn, c5 d6ng sring tgp

1. V6n diAu 16 cua BAo hiem Hirng Vuong tpi thoi di6m th6ng qua Di6u l0 ndy ld
300.000.000.000tl6ng (Ba trdm tj' d6ng). T6ng s6 von diAu 16 cua BAo hi€m Hung
Vuong clucrc chia thdnh 30.000.000 c6 phAn vdi rn€nh gi6 m6i cd phAn ld i0.000 d6ng.

2. BAo hi6m Hung Vuong c6 th€ tdng hodc giam v6n dieu lq theo y€u cAu kinh doanh phu

hqp v6i c6c quy dinh cira ph6p luAt tr€n ccv so quy6t dinh cira Eai h6i d6ng cd ddng duoc
Co quan Nhd nu6c c6 thAm quydn chAp thuQn (n6u ph6p luAt c6 quy dinh).

,1 ,.1J. LaC loat co pnan:

C6c c6 phAn cua BAo hi€m Hung Vu'crng vdo ngdy thOng qua Di6u lp niy ld c6c cO phAn

phd thdng. C6c quydn vd nghTa vu kdm theo tung loai c6 phAn duoc quy dinhtAi Di6u l8
vd Ei€u 19 Di€u l€ ndy.

Bio hi€m Hung Vuong c6 thO ph6t hdnh c6c loai cd phAn uu ddi sau khi c6 chAp thudn
, ^. ,l

cua Dpi hOi dOng c6 d6ng vi pht hop v6i c6c quy dinh cua ph6p lu4t. C6 phAn uu ddi c6
.,,i ith€ chuy€n thdnh c6 phAn ph6 th6ng theo Nghi quyet cua Dai hQi d6ng co dong.
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4.

5.

6.

Dai hQi d6ng c6 d6ng crha BAo hiOm Hung Vuong qrytit dinh v€ phuong 6n ph6t hdnh

COi vOi mdi e$ phet henh vd hinh thric chdo b6n cria m6i Aqr ph6t hinh.
TOn, dia chi, s6 lugng cO phAn vd c6c chi ti6t kh6c vC cO dOng s6ng l4p theo quy dinh ctra

Ludt Doanh nghiQp duoc n6u tai Phu luc dfnh kdm. Php luc niy ld mQt phAn cua DiCu lQ

ndy"

Cdng ty c6 th6 mua c6 phAn do chinh Bao hiem Hung Vuong dd ph6t hdnh theo nhfing
cdch thric duoc quy dinh trong Di€u lq nhy vd ph6p luflt hiOn hdnh. C0 phAn do 86o
hi6m Hing vuong mua lai ld c6 phi6u qu! vd Dai hOi ddng co d6ng/ HQi d6ng eu6n tri
c6 th€ chdo b6n theo nhirng c5ch thric phu hqp v6i Ludt chimg khoAn, vdn b6n hucrng
dAn li6n quan vi quy dinh cua Didu lQ ndy.

86o hi€m Hung Vucrng c6 th6 ph6t hdnh c6c loai chung khofn kh6c khi duoc Dai hdi
ddng c6 d6ng th6ng qua vd phir hqp voi quy dinh cua ph6p luat.

Didru 6: Chfng nhfn c6 phi6u

1. CO dOng ctra Bio hi6m Hung Vucrng tluoc c6p chimg nhpn cd phi6u tucrng ung vdi s6 c0

phAn vd lo4i cO phAn so htu. Trulng hqp BAo hi€m Hung Vuong ni0m y6t tr6n thi
trudng chimg kho6n thi viOc x6c nhAn chLrng nhAn c6 phi6u thLrc hi6n theo quy dlnh d6i

vdi c6ng ty ni6m y€t theo quy dinh cua ph6p luAt.

2. Chrmg nhfln cd phi6u phAi c6 dAu cua BAo hi€m Hung Vuong vi chir ky cta Chir tlch
HQi d6ng QuAn tr! 86o hi6m Hung Vuong. Chrmg nhfln c0 phi6u phni ghi rd s5 luong vd

lo4i cO phitSu md c6 d6ng nim giir, ho vd t6n nguoi nim giir vd c6c th6ng tin kh6c theo

quy dinh cua LuAt Doanh nghiQp.

3. Trong thoi h4n 60 ngdy (ho[c thoi han kh6c theo di€u khoin ph6t hdnh quy dinh) k€ tir
ngdy thanh to6n dAy du ti6n mua c6 phAn theo nhu quy dinh tai phuong 6n phht hinh c0

phi6u cria 86o hi€m Hung Vucrng, nguoi so hfiu sO cO phAn dugc c6p chimg nhQn c6

phiiSu. Ngudi so hiru cO phAn kh6ng phii trA cho BAo hi6m Hung Vucmg chi phi in
chrrng nhan c6 phitSu.

4. Trudng hop ch{rng nhAn c6 phiifu bi h6ng hodc bi tAy xo6 hoflc bi d6nh m6t, 
^6tchp

hoflc bl ti6u huy, nguoi sd h['u c6 phi6u d6 c6 vdn ban d0 nghi duoc cAp chrmg nhAn cd

phi6u mdi vdi diAu kien phAi dua ra bing chtng vA vi6c sd hff'u c6 phAn, chiu trdch

nhiQm vC ntrimg tranh ch6p phdt sinh vd thanh to6:n moi chi phf li€n quan tdi t6i cdp

chimg nh|n c6 phi6u.

Didu 7: Chrfrng chi chrfrng khorin khfc

Chung chi trei phi6u hodc c6c chimg chi chimg kho6n kh6c cua 86o hi6m Hung Vuong (tru
c6c thu chdo b6n, c6c chimg chi t4m thdi vi c6c tdi li6u tucrng tu) duoc ph6t hdnh c6 d6u vd
chfi ky m6u cria Ngudi dai di€n theo ph6p luAt cua Bio hi6m Hung Vucrng.



Eiiju 8: Chio b{n cd phAn

I ' Chdo b6n c0 phAn ld vi€c cdng ty ting thOm sO luong c6 phAn dugc quy€n chdo b6n vd
bin c6c c6 ph6n d6 trong qu6 trinh ho4t dQng d6 teng vOn di6u 16.

2. BAo hitim Hung Vuong c6 th6 thgc hiQn chdo b6n cO phAn theo m6t trong c6c hinh thirc
sau ddy:

a. Chdo b6n cho c6c c0 ddng hi€n hiru;
b. Chdo b6n ra cdng chfng;
c. Chdo b6n cd phAn riOng 16.

3. Chdo b6n cO phAn cho cric cO d6ng hi€n hiru, chdo b6n c6 phAn ra cdng chring, chdo b6n
c6 phAn cta cdng ty c6 phAn ni6m y6t vd dpi chring thirc hiQn theo c6c quy dfnh cria Lu6t
doanh nghiQp vd ph6p lu4t v0 chimg kho6n.

4. Bdo hi6m Hung Vuong thuc hi€n dang kf thay d6i vdn di€u 16 trong thoi han l0 ngdy,
k6 tu ngdy hodn thdnh clot b6n c6 phAn.

Didu 9: Chuy6n nhrcrng cd phin

l. fat ca c6c c6 phdn duoc tu do chuy6n nhugng trir trudng hqp cO phAn h4n ch6 chuy6n
nhugng theo quy dinh cua ph6p luat vd quy dinh cria Dai hQi ddng cO d6ng ho[c H6i
d6ng Qudn tri. CO phi€u ni€m y€t tr€n So giao dich chung kho6n cluoc chuy6n nhuong
theo c6c quy dinh cira phdp Iudt vd chfng kho6n vd thi truong chinig kho6n.

2. C6 phAn chua duoc thanh to6n dAy dir khdng duoc chuy6n nhuong vd huong c6c quydn
lqi li€n quan nhu quy,in nhQn c0 tirc, quydn nh6n cd phitiu ph6t hdnh d6 tang v6n c6
phdn tu ngu6n v6n chu sd hiru, quyCn mua cO phitiu mdi chdo brin vd c6c quyi:n lgi kh6c
theo quy dinh ph6p lu4t.

3. Vi€c chuy6n nhucrng mii sau d6, m6t c6 nhdn n6m giir tI l0% vdn diAu 16 hodc m6t t6
chilc nim gifr'tu'l0% vdn di6u 16 tro l6n cira BAo hi6m Hung Vuong; hoac viec chuy6n
nhuong md sau d6, mQt c6 nhdn kh6ng cdn n6m giir tu 10% vOn diCu lp hoac m6t td
chric kh6ng cdn nim gif ttl l\Yo vdn diAu l€ tro l€n cria BAo hirSm Hung Vuong thi phni
dugc sg chAp thudn bing vdn bAn cria BO Tei chfnh trudc khi thuc hiQn. C6 d6ng c6
tr6ch nhi€m thdng b6o cho Bdo hi6m Hung Vucrng trudc khi thoa thu4n vidc chuy6n
nhucr-ng. B€n chuydn nhuong vd ben nhdn chuy0n nhuong ph6i d6p img duoc c6c di6u
kiQn vO chuy6n nhucrng c6 phAn vd phai cam k6t chiu tr6ch nhi6m tru6c ph6p ludt v€ tinh
chfnh x6c, trung thirc d6i vdi d€ nghi chuy6n nhuong vdcdc h6 so c6 li€n quan d6n thoa
thuQn giira c6c b6n theo quy dinh cira phdp luQt vi DiCu lQ nhy. Tr6n co so thdng bdo cria

cO dO.tg c6 nhu cAu chuy6n nhuong, Hdi so de nghi chAp thu4n vi€c chuy,3n nhuong dugc
thuc hi6n theo c6c quy dfnh cua ph6p luat vd cira 86o hi6m Hung vuong.

4. ViQc chuy€n nhuong duoc thuc hiQn bing hcro d6ng theo c6ch thdng thuong hodc th6ng
qua giao dich tr€n thi trudng chring kho6n. Truong hop chuy6n nhuqng bang hqp d6ng
thi giSLy to chuy6n nhugng phii duoc b6n chuy6n nhuqng vd bdn nhdn chuy6n nhucrng

ho{c d?i diQn uy quy6n cta ho ky. Trucrng hgp chuy6n nhuong th6ng qua giao dich tr€n
thi truong chimg kho6n, trinh tu, thfi tuc vd vi6c ghi nh4n so htru thuc hiQn theo quy
dinh cta ph6p ludt v€ chring kho6n.
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5.

6.

Trucrng hqp c6 ddng ld c6 nhAn ch6t thi nguoi thua k€ theo di chirc ho{c theo ph6p ludt
" i r^ ; '

c[ra cO dOng d6 ld cO cl6ng cira Bao hi6m Hung Vuong.

Trulng hqp cO phAn cua c6 d6ng ld c6 nhdn chrlt md khOng c6 ngudi thta k6, nguoi thira

t<i5 tr: ctrOi nhfn thi"ra t6 no6c bi truAt quyen thua k6 thi sd c6 phAn d6 dugc giAi quy€t

theo quy dinh cta ph6p luat ud dan su.

^A -^ , I
C6 d6ng c6 quydn tlng cho m6t phAn hodc todn bQ cd phAn cira minh tai BAo hiOm Hung

Vuong cho ngudi kh6c; su dung c0 phAn de trA no. Tru'ong hop ndy, ngudi dugc t[ng

cho hoic nhAn trA no bing c6 phAn s€ ld c6 d6ng cua Bdo hi6m Hung Vuong.
\ t l r^Trudng hqp c6 d6ng chuy6n nhuong m6t s6 cd phAn thi Gi6y chimg cO phi6u cfi bl huy

b6 vd Bdo hi€m Hing Vucrng phdt hdnh GiAy chring nhdn cd phi6u m6i ghi nhAn s6 cd
rl r iphdn cld chuy€n nhugng vd s0 c0 phAn cdn lai.

Ngudi nhfn c6 phAn trong c6c trudng hgp quy dinh tai Ei6u ndy chi trO thdnh cO dOng
r .,1Bio hi€m Hung Vucrng tU thdi di6m c6c thdng tin c[ra ho dugc ghi d6y du vdo Sd ding

ky cO d6ng cria BAo hi€m Hung Vuong va,/ho[c dugc co quan nhd nudc chAp thudn n6u

c6 quy d!nh.

Didu t0: Phrit hirnh trrii phi6u

1. BAo hi0m Hung Vuong c6 quy€n phet hdnh tr6i phi€u, tr6i phi6u chuy6n aOi va c6c loai
,.ttrdi phieu kh6c theo quy dinh cira ph6p luQt.

2. Bio hi€m Hing Vuong kh6ng thanh to6n du cA g6c vd l6i cira tr6i phitiu dd ph6t hdnh,

khOng thanh to6n hodc thanh to6n khOng du c6c khoin ng d6n han trong 03 ndm li6n ti€p

trudc d6 sC kh6ng dugc quydn ph6t hdnh tr6i phi6u, tru trudng hqp ph6p lupt v€ chrmg

kho6n c6 quy dtnh kh6c.

3. ViQc ph6t hdnh tr6i phi6u cho c6c chu no ldr t6 chtic tiri chinh dugc lqa chgn khdng bi
, ,i,".
h4n ch6 bcri quy dinh tai khoAn 2 Di6u niy.

4. ThAm quyAn quytit dinh loai tr6i phitiu vd t6ng gi6triph6t hdnh tr6i phi6u nhu sau:

Dai hQi tt6ng cd ttdng i. C6c loai trii phi€u chuy€n dOi, trei phi€u kdm chimg

quyen;
,,Aii. C6c loai tr6i phi6u kh6c c6 t6ng gi6 tri tu 35% trd l6n

tOng gi6 trf tdi sdn dugc ghi trong b6o c5o tiri chinh gAn

nh6t ctra 86o hi6m Hr)ng Vucrng.

HQi il6ng Quin tri C6c loai trSi phi€u kh6c (ii) c6 tdng gi6 tri du6i 35%
,l

tong gia tri tdi sdrn dugc ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn

nh6t cua Bao hi6m Hung Vucrng.

7.

9.

5. Thir tgc vd h0 so ph6t hdnh tr6i phitiu thUc hiQn theo c6c quy dinh cua ph6p luflt.



Ei6u 1l: Mua l4i cd phAn theo y€u ciu cria c6 dOng

1. CO OOng bi€u quytSt ph6n d6i nghi quy6t v€ viQc td chric lai cdng ty hodc thay d6i
quyAn, nghia vu cira cO d6ng quy dinh tpi Di6u 18 vd Di€u 19 EiOu lQ ndy, c6 quy6n y6u

cAu Bdo hi6m Hung Vucrng mua lai cd phAn cta minh. Y€u cAu mua lai c6 phAn phai
bing van bAn, trong d6 ndu rO t6n, dla chi cira c6 d6ng, sO luong c6 phAn trmg loai, gi6
dg dinh bdn,ly do y€u cdu BAo hi6m Hung Vucrng mua lai. Y€u cAu phAi ctugc gui d€n

86o hi6m Hung Vucrng trong thdi han l0 ngdy, k6 il ngdy Eai hQi d6ng c6 d6ng th6ng
qua nghi quytit vA c6c v6n dA quy dinh tai khoAn ndy.

2' 86o hi6m Hung Vuong ph6i mua lai cO phAn theo y€u cAu cua cO d6ng quy dinh tai
khoAn I Di6u ndy vd'i gi6 thi truong trong thoi han 90 ngdy, k6 tu ngdy nhan duoc you
cAu. Trudng hqp khOng thoa thuAn duoc vd gi6 thi c6c bOn c6 th6 y€u cAu m6t t6 chric
thAm dinh gi6 chuy€n nghiQp dinh gi6. 86o hi6m Hung Vuong gi6i thi6u it ntrAt O: tO
chirc thAm dlnh gi6 chuy€n nghiQp dC cO ddng h,ra chon vir lua chon d6 ld quyi5t dinh
cu0i cirng.

3. Vi6c Bdo hi6m Hung Vucrng mua lai cd phAn cira cO d6ng phii thgc hiQn theo Di6u
l lcua Di6u 16 ndy vir phir hqp vdi quy dinh cua ph6p luat.

Didu 12: Mua t?i cd phf,n theo quy6t dinh cia Bio hi6m Hirng vucrng

l. 86o hi6m Hung Vuong duoc quy€n mua lai kh6ng qud 30Yo t6ng sO cO phAn phO thOng

dd b6n, m6t phAn ho[c todn bQ cd phAn uu ddi c6 til'c d6 b6n.

2. Hdi ddng QuAn tri du'oc quydn ciuy5t dinh mua lai khdng qu(t 10Yo t6ng s6 c6 phAn cua

ttmg lo4i dd duoc chdo b6n trong 12 thdng. Trudng hqp kh6c, viQc mua lai c0 phdn do

Dai hQi d6ng cO d6ng quy€t dinh.

3. HOi dOng QuAn tri quy6t dfnh gi6 mua lai cd phAn. OOi vOi c6 phAn ph6 thdng, gi6 mua
l?i kh6ng duoc cao hon gi6 thi trudng tpi thdi di6m mua lai, trir trudng hqp quy dinh tai
khoAn 4 Di0u niy. DOi vdi c6 phAn lo4i khdc, n6u Bdo hi€m HDng Vuong vd c6 d6ng c6

li€n quan kh6ng c6 th6a thuAn kh6c thi gi6 mua lqi khOng duqc thAp hon gi6 thi truong.
4. 86o hi€m Hung Vuong c6 th€ mua lai c6 phAn cua timg cO d6ng tucrng img v6i tj, ld c0

phAn cua ho. Trudng hqp ndy, quytit dinh mua lai c0 phAn cria 86o hi€m Hung Vucrng
ph6i dugc th6ng b6o bing phucrng thilc b6o dAm di5n dugc tAt cA c6 d6ng trong thdi han
30 ngdy, k0 tu ngdy quy6t dinh d6 duoc thOng qua. Thdng b6o phAi c6 ten, dia chi tru sd
chinh c0a BAo hiern l-iung Vu'crng, tdng s6 cd phAn vd loai cd phAn duoc mua lai, giri
mua lai hodc nguy€n tic rJinh gi6 mua lai, thu tuc vd thoi han thanh to6n, thir tuc vd thoi
han dC cO d6ng chdo b6n c6 phAn cua hg cho 86o hi6m Hung Vuong.

5. CO dOng d6ng y b6n l4i c6 phAn phii giri chdo bdn c6 phAn cria minh bdng phuong thric
b6o dim d6n duoc BAo hi6m Hung Vuong trong thdi hpn 30 ngdy, k6 tir ngdy th6ng b6o.

Chdo b6n phAi c6 ho, tdn, dia chi thuong trir, Gi6y chimg minh nhdn ddn (HQ chi6u)
hodc chimg thuc c6 nhdn hop ph6p kh6c cira c6 d0ng li c6 nhdn; t6n, md s6 doanh
nghiQp hodc sO quyet dinh thdnh lAp, dla chi tru so chfnh cua cO d6ng ld td chuc; s6 c6

phAn so hiru vd s6 cO phAn chdo b6n; phuong thirc thanh to6n; cht k;f cria cO ddng hoflc
1l
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nguoi dai diQn theo phdp luAt cira cO d6ng. Bdo hi6m Hirng Vuong chi mua lpi cd phAn

duoc chdo b6n trong thoi h4n n6i tr€n.

DiAu 13: Diiiu kiQn thanh toin vir xfr Iy cfc cd phffn tluqc mua l4i

1. 86o hi€m Hung Vuong chi dugc quy6n thanh to6n c6 phAn duqc mua l4i cho cO d6ng

theo quy dinh tai Di€u lQ niy n6u ngay sau khi thanh to6n h6t sO cO phAn duoc mua l4i,

BAo hi6m Hirng Vuong vAn b6o dAm thanh to6n du c6c khodn ng vd nghia vu tdi sAn

khdc.

2. C6 phAn duoc mua l4i theo quy dlnh tai Di€u 11 vd Di6u 12 citaDi€u 1€ niry dugc coi li
cd phAn chua b6n theo quy dfnh ctra ph6p luflt. 86o hi€m Hirng Vuong phii ldm thu tgc
.'ldi6u chinh gidm v6n di6u lQ tuong ring v6i t6ng gi6 tri m€nh grd cdc c6 phAn duoc Bio
hiOm Hirng Vuong mua lai trong thdi han l0 ngdy, kO tr)r' ngdy hodn thdnh vi6c thanh

to6n mua lai cO phAn, tru trudng hqp ph6p luat vd chirng kho6n c6 qr-ry dinh kh6c.

3. C6 phieu x6c nhdn quydn so hiru cO phAn dd duoc mua lai phAi duoc tiOu huy ngay sau

khi c6 phAn tuong rmg dd dugc thanh to6n du. Chtr tich HOi d6ng QuAn tri vd T6ng
.AGi6m cl6c phdi li€n ddi chiu tr6ch nhi6m v€ thiQt h4i do kh6ng tiOu huy ho[c chdm ti€u

huy cO phi6u gdy raAOi vOl BAo hi6m Hung Vuong.

4. Sau khi thanh to6n h6t s6 c6 phAn mua lai, ndu t6ng gi6 tri tdi sin duoc ghi trong s0 kt5

to6n cta 86o hi€m Hung Vu'ong gidm hon 10% thi 86o hidm Hung Vuong phAi th6ng

b6o cho t6-,t ctt c6c chri nq biCt trong thoi han 15 ngdy, k6 tu ngdy thanh to6n h6t sd c6

phAn mua l4i.

Diiju 14: Thu h6i ti6n thanh tor{n c6 phAn mua l4i ho[c c0 tri.c

Trudng hqp vi6c thanh to6n co phdn mua lai tr6i v6'i quy dinh cua ph6p luAt hoflc trd c0

tttc trdi vdi quy dinh thi c6c cd ddng phdi hodn trd cho 86o hiOm Hung Vuong s6 tii:n, tdi

s6n kh6c dd nhfln; trulng hqp cO ddng khdng hoin tri duoc cho BAo hi6m Hirng Vumg
thi t6t ci thAnh vi6n HQi d6ng QuAn tri phAi cung li6n d6i chfu tr6ch nhi6m vd c5c kho6n

no vir nghia vu tdi sin khdc cira BAo hiem HDng Vuong trong pham vi gi6 tri s6 ti6n, tdi

sAn dd trd cho c6 d0ns md chua duoc hodn lai.

Di6u 15: Thu hdi cO phf,n

1. Trutrng hop c6 d6ng khOng thanh to6n dAy du vd dring han sO ti6n phAi trd mua c6 phi6u,

HQi dOng QuAn tri c6 quydn th6ng b6o vd y€u cAu cO d6ng d6 thanh to6n sO tiA:n cdn lai

cing v6i l6i su6t trdn kho6n ti€n d6 vd nhD'ng chi phi ph6t sinh do viOc khdng thanh to6n

dAy dtr gdy racho Bdo hi6m Hung Vuong.

2. Thdng b5o thanh to6n ndu tr€n phAi ghi rd thcri h4n thanh to6n mdi ltOi ttri€u ld bay (07)

ngdy k0 ttr ngdy gui th6ng b6o), dia di6m thanh to6n vd th6ng b6o phAi ghi rO trudng
hqp khdng thanh todn theo dirng ydu cAr.r, sd cd phAn chua thanh to6n hi5t se bi thu hoi.
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Hdi d6ng Quin trf c6 quyAn thu hOi c6c cd phAn chua thanh to6n dAy du vi dring han
trong tru<rng hqp c6c y6u cAu trong th6ng b6o n6u tr6n kh6ng dugc thr,rc hiQn.

C6 phAn bi thu h6i dugc coi ld c6c c6 phAn duoc quydn chdo b6n. HOi ddng Quan tri c6

th6 truc ti6p ho[c uy quydn b6n, tdi phAn ph6i hoac giii quy€t cho ngudi dd so hiru c6
phAn bi thu h6i hodc cAc ddi tuong khac theo nhfrng di€u kiQn vd c6ch thuc do Hdi d6ng

QuAn tri th6y quy6t dinh.

CO AOng ndm gifi cd phAn bl thu h6i phni tt bo tu c6ch c6 d0ng dOi vdi nhirng c6 phAn

d6, nhtmg v5n phii thanh tohnt6t ch cdc khoin tiOn c6 li6n quan c6ng v6i tien l6i theo ty
lQ l\%/ndm vdo thcri di€m thu hOi theo quy6t dinh cua HOi d6ng Qudn tri k€ tu'ngdy thu
hOi cho dtSn ngdy thuc hi€n thanh todn. H6i ddng Qudn tri c6 todn quyAn quyet dinh vi€c
cuOng ch6 thanh to6n roirn bQ gi6 tri c6 phi6u vdo thoi di6m thu h6i.
Thdng b6o thu hdi duqc gui di5n nguoi ndm gitr cd phAn bi thu h6i trudc thoi di6m thu
nOi. ViCc thu hdi vAn c6 hiQu lgc kii ci trong trulng ho. p c6 sai s6t hodc bdt cAn uong
vi6c giri th6ng brlo.

Eidu l6: 56 oeng kf cii ttdng

l. 86o hi€m Hung vuong phai lap vd luu giir s6 dang k;i c6 dong. so dang k]yi c6 d6ng c6

the lA vdn bin, tpp dU'liQu diQn tir ho6c ci hai loai ndy.

2. SO eang k1i c6 d6ng phfli c6 c6c ndi dung chu y6u sau ddy:

a. TCn, dia chi tru s6'chinh cta Cdng ty;

b. T6ng sO cO phAn duoc quyAn chiro b6n, loai c0 phAn duoc quy0n chdo b6n vd s6 cO

phAn duoc quydn chdo b6n cua trmg loai;

c" T6ng sO cd phAn dd b6n c0a timg loai vd gi6 trf u6n c6 phAn dd g6p;

d. Ho, tdn, dfa chi thudng tni, quSc tich, s6 Th€ cdn cu6c c6ng ddn, Gi6y chimg minh
nh6n ddn, HQ chi6u hodc chimg thuc c6 nhdn hqp ph6p kh6c aOi vOl cO d6ng ld c6

nhAn; t€n, md sO doanh nghi6p ho[c s6 qrytft dinh thdnh ldp, clia chi tru so chinh ct6i

v6i c6 ddng ld t6 chuc;

e. S5 lugng c0 phdn tung loai cua m6i c6 d6ng, ngiy d[ng kli c6 phAn.

3" Sd dang k1i cO ddng duoc luu gifi tai tru sd chinh c0a C6ng ty hodc Trung tam luu kli
chimg kho6n. C6 dOng c6 quy6n ki6m tra, tra ciru ho{c trich lqc, sao chdp nQi dung s6

dang k;i cO d6ng trong gid ldm vi6c cfia COng ty hodc Trung t6m luu k1i chrmg kho6n.
4. Trudng hop cd d6ng co thay d6i dia chi thuong trir thi phAi thdng b6o kip thoi v6i C6ng

ty d0 c6p nhdt vdo sO dang ky cO d6ng. C6ng ty khdng chiu tr6ch nhi€m vd vi6c kh6ng
li€n lac iluoc v6i cO dOng do kh6ng dugc th6ng b6o thay AOi Aia chi ctra cO d6ng.

5.

4.

5.
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CHUONG V
co cAu ro cHUc, euAN TRI vA KrEM soAr

Ei6u 17: Co c6u td chr?c, quiLn tri vi ki6m sor{t

Co cAu t6 chric cira Bdo hiOm Hung Vuong bao gOm:

l. Dai hQi d6ng cd ddng

2. HQi d6ng Quin tri

3. Ban Ki6m sodt

4. T6ng Gi6m ddc.

CHUONG VI

co DoNG VA DAr HQr DONG CO poNC

Didu 18: Quy6n cria cd tl6ng
, ^i .^L CO cl6ng ld nguoi chu so hiru BAo hi6m Hung Vuong, co citc quydn vd nghia vu tucrng

img theo s6 c6 phAn vd loai cd phAn md h9 so hiiu. CO COng chi chiu tr6ch nhiQm vA ng
vd cdc nghia vr,r tdi sAn kh6c cira Bio hi6m Hung Vuong trong ph4m vi s0 vdn dd g6p

vdo Bio hi6m Hung Vuong.
. \r !, ._ I r \ r l,r ^ Iz. l\guol nam glu co phan pho thong co cac quyen sau:

a. Tham du vh ph6t bi€u trong c6c cudc hop Dai hQi ddng cO d6ng vri thgc hiQn quyCn

bi6u quy6t trgc tit5p t4i D4i hQi d6ng cO dOng ho[c th6ng qua dai di6n duoc uy quy6n

hodc theo hinh thirc kh6c do phSp luft quy dinh. M5i cO phAn ph6 th6ng c6 mQt
), , ,l

quy€n bi€u quy6t;

b. Nhfln c6 tric v6i mric theo quy6t dinh cira Dai hQi d6ng cO d6ng;

c. Duoc uu ti6n mua cO phi6u moi chdro bdn tuong irng voi tj, lQ cO phAn ph6 thdng md

hg so hfiu;

d. Tu do chuy6n nhugng c6 phAn dd duoc thanh to6n dAy du cho nguoi kh6c trtr c6c

trudng hqp bi han ch6 chuy6n nhugng theo quy dinh cria phdp lupt hiQn hdnh vd Ei6u
lQ niy;

e. Xem xdt, tra cfi'u vd trich luc c6c th6ng tin li€n quan d€n cd d6ng trong Danh s6ch c6

ddng c6 quyen bi6u quy6t vd y€u cAu sua d6l cac thdng tin kh6ng chinh x6c;

f. Xem xdt, tra ciru, trich luc ho[c sao chpp Di6u lQ 86o hi6m Hung Vuong, sO bien

bAn hgp Dai hQi d6ng cd d6ng vd c6c nghi quytit cua Dai hQi d6ng cO d6ng;

g. Trudng hqp Bio hi6m Htrng Vuong giei thC ho{c ph6 sAn, duoc nh4n mQt phAn tdi

s6n cdn lai tucrng ung v6i tj' lQ so hiru c6 phAn tai BAo hi€m Hirng Vuong sau khi
BAo hi€m Hung Vucrng dd thanh to6n cho chir no vd c6c cd d6ng nim gitr lo4i c6
,).phan kh6c cira BAo hi6m Hung Vucrng theo quy dinh cua ph6p luQt;

h. Y€u cAu Bio hi6m Hung Vuong mua lai cd phAn cira hg trong cdc trudng hqp quy

dinh cua LuAt Doanh nghigp;
:.,,i. CAc quy€rr kh6c thco quy dinh ctra Di€u lg nly vA ph{p luiit.
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3. CO ttOng ho{c nh6m cO d6ng sd hiru tt l}%t6ng sd cd phen ph6 thOng tr0l€n trong thdi
h4n li6n t.uc ft nh6t 06 thang c6 chc quydn sau d6y:

a. EO crl ngudi vdo HQi d6ng Quin tri vd Ban Ki6m so6t;

b. Xem xdt vi trfch lpc s6 bi6n b6n vd c6c nghi quyi5t cria HQi rl6ng Quin tri, b6o c6o

tii chinh gifia ndm vd hing ndm theo mdu cria hQ th6ng ki5 torln ViQt Nam vd c6c b6o

c6o cria Ban Ki6m so6t;

c. YOu ciu triQu tflp hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng trong trudrng hqp quy dinh t4i kioan 4
Di€u niy;

d. YOu cAu Ban Kiiim so6t kiiSm tra timg v6n Ae cp thiS li6n quan dtin quin lf, dieu hinh
hopt tlQng cria 86o hi6m Hung Vucrng khi xdt th6y cAn thitit. YOu cAu ph6i bing vdn
ban; phii c6 hg, t6n, dia chi thudmg tru, qu6c tich, st5 Th6 cdn cu6c c6ng ddn, Gi6y
chimg minh nhdn ddn, HQ chii5u hof,c chimg thgc c6 nhdn hqrp ph6p kh6c ei5i vcyi cO

d6ng li c6 nh6n; t6n, dia chi thucmg trf, qudc tich, si5 quytit dinh thanh lflp hoac s6

ttdng ky doanh nghigp eOi vOi cO dOng ld tO chric; sO luqng c6 phAn vi thoi <1i0m

deng ky c6 phAn ctra timg cO d6ng, t6ng sO cO phAn oua chnh6m cO dOng vd fj lQ sO

hiru trong t6ng s6 c6 phan ctra 86o hi€m Hung Vucrng; v6n d0 cAn ki€m tra, mpc
dich kiiSm tra;

e. C6c quy€n kh6c theo quy <lfnh cria ph6p lu0t vd Di0u lQ Bio hi6m Hung Vucmg.

4. C6 tl6ng ho{c nh6m cO d6ng quy tlinh tpi khoin 3 Di€u niy c6 quyen y6u cAu triQu t6p
hqp D4i hQi ddng cO d6ng trong c6c trucmg hgp sau ddy:

a. HQi ddng Quan tri vi ph4m nghiOm trqng quyen cira cO d6ng, nghia vp ctra ngudi
quin lf hoflc ra quytit dinh vuqt qu6 thAm quydn duo. c giao;

b. NhiQm k! cria HQi <16ng Quin tri dd vuqt qu6 06 th6ng md HQi d6ng Quan tri m6i
chua dugc bAu thay thti;

c. Trudng hqrp kh6c theo quy rlinh cua DiCu lQ c6ng ty.

YOu cAu triQu tfp hqp Dpi hQi ddng cO d6ng ph6i tluqc lgp b6ng vdn b6n vd phii c6 ho,

tOn, ctia chi thudrng tni, Gi6y chimg minh nhdn ddn (HQ chitiu) hopc chimg thgc c6 nhdn

hqrp ph6p kh6c t16i v6i c6 dOng ld c6 nhdn; t€n, md s6 doanh nghiQp hopc s6 quyi5t e6n \
thenh lfp, tlia chi try sd chinh AOi vOi cO d6ng li t6 chfc; sd c6 phAn vi thoi Ai6m dangi;Jl
hi cO phan cria ttng ci5 d6ng, t6ng sd c6 phan c|ua chnh6m cO d6ng vd tf lQ sd hiru oong {
tong s6 cd phAn cria Bio hi6m Hung vucrng, cdn crl vi l1f do you cAu ftiQu tflp hgp E4i
hQi tl6ng c6 d6ng. Kdm theo y€u cAu tripu tfp hqp phni c6 c6c tdi lipu, chimg crl v,i c6c

vi phpm cua HQi <t6ng Quan trf, mric dQ vi phpm hoflc vo quyi5t dinh vuqt qu6 thAm

quyen.

5. CO tlOng sd hfru c6 phAn uu tl6i bi6u quy6t c6 cdc quydn theo quy dinh tai khoan 2 Didu
116 Luft Doanh nghiQp.

6. CO dOng s0 hfiu c6 phAn uu t15i c6 tric c6 c6c quydn theo quy <finh tei khoan 2Didu ll7
LuQt Doanh nghiQp

7. CO ilOng sd hfiu c6 phdn uu ttdi hoan l4i c6 chc quyAn theo quy tllnh tai khoan 2 Di6u
118 Luflt Doanh nghiQp
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8. Cd d6ng kh6ng du-o. c tham gia b6 phi6u trong c6c trudng hgp sau ddy:

a. Th6ng qua cfuc hgp d6ng quy dinh tai Didu 32 Di6u lQ niy khi c6 it6ng tt6 hoflc

nguoi c6 li6n quan t6i cO dOng d6 ld mQt b€n cta hqp ddng;

b. ViQc mua lai c6 phAn cira cO d6ng d6 ho{c ctra nguoi c6 li6n quan t6i cO d6ng d6 tru

trudng hqp vipc mua l4i c6 phAn du-o. c thgc hiQn theo tf lQ s0 htu cria tdt cit c6c c6

d6ng ho{c vipc mua l4i duqc thr,rc hiQn th6ng qua khdp lQnh hoac chdo mua cdng

khai tr6n So giao dich chimg kho6n ho{c chdo mua c6ng khai theo quy dinh ctra

ph6p luflt.

Eidu 19: Nghia vg cria c6 edng

CO eOng c6 cfucnghia vu sau:

l. Thanh to6n dt vd dring thoi h4n sO cO phen cam k6t mua.

Khdng duo. c rut v6n dd g6p bing c6 phAn phO thOng ra kh6i Bio hi6m Hung Vuong

du6i mgi hinh thric, tru trulng hgp tlugc c6ng ty ho{c ngudi ktr6c mua lai cO phdn.

Trudrng hgp c6 cO d6ng rut mQt phAn hoflc toan bQ v6n c6 phAn dd g6p tr6i voi quy <tinh

tpi khodn ndy thi cO d6ng <16 vd ngudi c6 lqi ich li6n quan trong 86o hiiSm Hung Vu<mg

phii cung li€n t16i chiu tr6ch nhiQm vd c6c khoan ng vd nghia vu tdi s6n kh6c cria 86o

hi€m Hung Vucrng trong ph4m vi gi6 tri c6 phan da bi rut vi c6c thigt hai xhy ra.

2. Tudn thir EiAu lg 86o hi6m Hung Vucrng vd c6c quy ch6 cria 86o hiiSm Hung Vucmg;

ch6p hdnh quy6t dinh cria Dpi hQi ddng cd tl6ng, HQi it6ng Quan tri.

3. Cung c6p th6ng tin, dla chi chfnh x6c khi ddng lci mua c6 phAn, th6ng b6o kip thoi khi

thay d6i ttla chi vd th6ng tin i15 ddng ky.

4. Hoan thenh chc nglfiavg kh6c theo quy dinh cua ph6p lu$t hiQn hanh.

5. Chiu tr6ch nhigm c5 nhdn khi nhdn danh 86o hi€m Hung Vucrng du6i mgi hinh thric dO

thgc hiQn mQt trong c6c hanh vi sau ddy:

a. Vi ph4m ph6p luflt;

b. Tii5n hnnh kinh doanh vi c5c giao dich kh6c tt€ tu lqi ho{c phgc vu lgr ich cria tO

chirc, c6 nhdn khdc;

c. Thanh to6n c6c kho6n ng chua tt6n h4n trudc nguy ccy tdi chinh c6 th€ xiy ra eOi vOi

86o hi0m Hung Vucmg.

Didu 20: Ngudri tlpi diQn theo fry quydn cfra c6 il6ng ti t6 chf'c

1. Ngudi dai dign theo iry quyAn cua c6 tl6ng li tO chrlc phni li c6 nhdn dugc iry quyAn

b6ng vdn ban nhan danh cO il6ng i16 thgc hiQn c6c quyAn vd nghia vg theo quy tfinh cira

DiAu lQ ndy.

2. T6 chric li c6 <tdng c6 sd hinr ft nh6t 10% t6ng s5 c6 phAn ph6 thOng c6 th6 riy quy6n t6i

da 03 ngudi dai diQn.

3. Truirng hqrp cO tl6ng li t6 chric cir nhi6u ngudi dai dign theo riy quy6n thi phii x6c <t!nh

nr.r thA phin v6n g6p, sd cfr phin, nhn mfii ngrrfti rtqri difln Tnrimg hqrp nA rtfing khfing
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x6c tfnh phAn v6n g6p, si5 c6 phan tuong img cho m6i ngudi clai diQn theo riy quyAn,

phAn v5n g6p, si5 cO phAn sE dugc chia d6u cho sl5 lugmg ngudi <fai di€n theo riy quydn.

4. ViQc chi dinh ngudi dai dign theo riy quydn phni bdng vdn bin, phii th6ng b6o cho B6o

hi6m Hung Vucrng vi chi c6 hiQu lpc d6i vdi 86o hitim Hirng Vuong k0 tt ngiy 86o
hi6m Hung Vucrng nh{n duo. c th6ng b6o. Vdn bin riy quyen phii c6 cdc nQi dung chri
y6u sau ddy:

a. TOn, md sd doanh nghiQp, tlia chi trU s0 chinh cria cO <16ng;

b. sti luqng ngudi dai diQn theo riy quydn va f! lp cd phdn, phdn v5n g6p tuong rmg

m6i nguoi dai diQn theo riy quy€n;

c. Hg, t6n, dfa chi thudrng tni, qu6c tich, Gi6y chrlng minh nh6n dan, HO chi6u hoflc

chimg thqc c6 nhAn hqp ph6p kh6c cria tirng ngudi dai diQn theo riy quyAn;

d. Thdi hpn riy quyOn tucrng img ctra tirng ngucri dpi diQn theo try quydn; trong t16 ghi rd

ngiry b6t ddu dugc try quy6n;

e. Hg, t6n, chii ky cria ngudi dai diQn theo ph6p luflt cria cO d6ng vi cria ngucri ilei dign

theo riy quy6n.

5. Ngudi dai dign theo riy quy6n phii c6 c5c ti6u chudn vd tti6u kiQn theo quy tlinh cria

ph6p luQt.

Didu 21: Dai hQi ddng cd e6ng

1. Dpi hQi ddng cd d6ng ld co quan c6 thAm quyen cao nh6t ctra 86o hi€m Hung Vucrng.

Dai hQi ddng cO il6ng thudng ni6n dugc t6 chr?c m6i ndm mQt (01) Dn vd phii hop trong

thoi hpn b6n (0a) thSng kO tt ngdy kt5t thtc ndm tdi chinh. Theo t16 nghj cria HQi d6ng

QuAn tri, Co quan d[ng kf kinh doanh c6 thO gia h4n, nh.mg kh6ng qu6 06 thang, k€ tir
ngdy ki5t thric ndm tdi chfnh. Eai hSi d6ng cO <16ng thulng ni6n khdng ttugc td chrlc duoi

hinh thrlc hy ! kiCn bing vdn ban. Ngodi cuQc hgp thucmg ni6n, Dpi hQi d6ng cO dOng

c6 th6 hgp b6t thucrng. Dia di€m hqp Epi hQi d6ng c6 dOng phii O tr€n ldnh th6 Viet
Nam.

2. HQi d6ng QuAn tri phii triQu tQp Dai hQi d6ng cO ddng b6t thucrng trong c6c truong hqrp

sau:

a.

b.

HQi d6ng QuAn tri x6t th6y cdn thitit vi lgi ich cua Bio hii5m Hung Vucmg;

Bang cOn OOi t<6 toSn ndm, cdc b6o c6o s6u (06) thring hoflc qqi ho[c b6o c6o kii5m

to6n cira ndm tdi chfnh phin 6nh v6n chri sd hffu dA bi m6t mQt nrla (l/2) so v6i sO

dAu kj;
Khi s6 thanh vi6n cria HQi tl6ng Quan tri, BKS cdn l4i it hon sO tnann vi6n md luft
ph6p quy dinh;

CO dOng ho{c nh6m cO dOng quy dinh tpi Khoin 3 Di6u 18 Di6u lQ ndy y6u ciu triQu

tflp Dai hQi d6ng c6 d6ng. YOu cdu triQu t$p Eai hQi ddng c6 ddng phii the hign bang

vin b6n, trong d6 nOu rd l;f do vd mgc dfch cuQc hgp, c6 dir chfi kf ct,r- chc cO d6ng

4
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1i6n quan ho{c vdn bin y6u cAu dugc lflp thdnh nhi6u bAn, trong d6 m6i bAn ph6i c6

chti kf cira t6i thi6u mQt cO dOng c6 li€n quan;

e. Ban Ki6m so6t y6u cAu hiQu tflp cuQc hqp n6u Ban Kii5m so6t c6 l1f do tin tuong ring

c6c thinh vi6n HQi d6ng Quin tri hoflc nguoi di6u hanh kh6c vi pham nghiCm trgng

cdc nghia vp cira hg theo Didu 160 Luft Doanh nghiQp hoac HQi d6ng Quin tri hanh

dQng hopc c6 f dinh hanh dQng ngodi pham vi quyOn h4n ctra minh;

f. C6c trudng hgp kh6c theo quy dfnh ctra ph6p luflt vd DiAu lQ 86o hi6m Hung Vucrng.

3. TriQu t6p hqp Dai hOi ddng c6 d6ng b6t thuong

a. HQi ddng Quin tri phii triQu tflp hqp Dai hQi ddng cO dOng trong thdi h4n ba muoi

(30) ngey kC tr) ngdy s6 tnann vi6n HQi ddng Qudn tri cdn lpi nhu quy dinh t4i Di6m

c Khoin 2 Di6u 2I ho{c nhfn tluqc y6u cAu quy dinh tai Di6m d vi Di0m e Khoan 2

Di6u 21 Di6u lQ ndy;

b. Trudrng hqrp HQi <16ng Quin tri kh6ng triQu tfp hgp Dpi hQi ddng cd d6ng theo quy

<finh tai Di6m a Khoin 3 Didu 21 EiAu lQ ndy thi trong thdi hqn ba muoi (30) ngdy

tii5p theo, Ban Ki0m so6t ph6i thay thti HQi d6ng Qu6n tr! triQu tflp hqp Dai hQi d6ng

cO d6ng theo quy dinh Khoan 5 EiAu 136 Luflt Doanh nghiQp;

Truong hqp HQi ddng Quin tri kh6ng triQu tQp hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng theo quy

dinh thi Chir tich HQi ddng Quin tri vit c6c thAnh vi€n HQi tl6ng QuAn tri phii chfu

tr6ch nhiQm tru6c ph6p luQt vd phai b6i thulng thiQt hai ph6t sinh cho B6o hi6m

Hung Vucrng.

c. Trudng hqp Ban Ki6m so6t kh6ng triQu tfp hqp Dai hQi <16ng cO dOng theo quy dinh

tai Di€m b Khoin 3 Di6u 21 Didu lQ ndy thi trong thdi hpn ba muoi (30) ngey ti6p

theo, ciS d6ng, nh6m c6 d6ng c6 y6u cAu quy ilinh tai Di6m d Khoan 2 Ei6u ndy c6

quyAn thay thr5 HQi d6ng Quan tri, Ban Ki6m so6t triQu tflp hqp Eai hQi dOng cO dOng

theo quy itinh Khoan 6 Di6u 1'36LuAr.Doanh nghi-6p.

Trudmg hqp Ban Ki6m so6t kh6ng triQu tfp hqp Dai hQi ddng cO d6ng theo quy dinh

thi Ban Ki€m so6t phii chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luft vi t6i ttrucrng thiQt hpi ph6t

sinh cho 86o hi6m Hirng Vucrng.

Trong trulng hgp ndy, cO d0ng ho[c nh6m cO dOng triQu t{p hgp Dai hQi d6ng c6

tt6ng c6 quyAn <tA nghi co qurm ddng kf kinh doanh gi6m s6t trinh tu, thi tgc triQu

t$p, tii5n hanh hgp vd ra quyi5t dinh ctra Dai hQi d6ng cO d6ng. T6t ca chi phi cho vigc

triQu t$p vd ti6n hanh hgp Dai hQi tt6ng c6 d6ng dugc 86o hiiSm Hung Vucrng hoan

lai. Chi phi ndy khdng bao gdm nhimg chi phi do cO tt6ng chi ti6u khi tham dg D4i

hQi ddng cti d6ng, k6 cA chi phf 5n 6 vd di l4i.

Diiu22z Quydn vir nhiQm vg cfra DAi hQi edng c6 AOng

1. Dai hQi ddng c6 ddng thuong ni6n thio lufln vi th6ng qua:

a. Ki5 ho4ch kinh doanh hdng ndm cria Bio hi6m Hung Vucrng;

b, 86o c6o tii chfnh hing nim;
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c. 86o c6o cira HQi d6ng QuAn tri vd quAn tri vd k6t quA hoat dQng cua HOi ddng Quin
tri vd trmg thdnh vi€n HQi d6ng QuAn trj;

d. 86o c6o cira Ban Ki6m so6t ve ttlt qui kinh doanh ctra 86o hi6m Hung Vuong, vA

ki5t qui hoat dQng ctra HQi d6ng Quin tri vd T6ng Gi6m d6c;

e. 86o c6o tu d6nh gi6 k€t qui hoat itQng cia Ban Ki€m sodt vd cua timg KiiSm so6t

vi6n;

f. Mirc c6 tf'c d5i voi m5i cd phAn cira ting loai;

g. Cdc vdn Oe rurac thu6c thAm quy6n.

2. Dai hdi ddng cd d6ng thulng ni€n vd b6t thuong thdng q,ra quy6t dinh v€ c6c v6n ct€

sau:

a. ThOng qua dinh hudng phdt tri€n cria Bio hi€m Hirng Vucrng;

b. Th6ng qua c6c b6o c6o tdi chinh ndm;

c. Mric cd tf'c thanh to6n hdng nf,m cho mdi lopi c6 phAn phu hqp vdi Ludt Doanh
nghiQp vi c6c quyd,n gin liAn vdi loai c0 phAn d6. Mric c6 tric ndy kh6ng cao hcrn

mric mi HQi ddng QuAn tri dC nghi sau khi cld tham kh6o y ki6n c6c cO d6ng t4i Dpi
h6i d6ng cO dOng;

d. BAu, miSn nhiQm, bdi nhiQm vd thay tht5 tnenn vi€n HQi d6ng Quin tri vd Ban Ki€m
so6t;

e. Sd tuqng thdnh vi6n cua HOi ddng QuAn tri, Ban Ki€m so6t;

f. Lua chon c6ng ty kidm to6n dQc lap;

g. T6ng sd ti€n thu lao cira c6c thdnh vi6n HQi d6ng QuAn tri, Ban Ki6m so6t vd 86o
c6o tidn thu lao cua Hdi ddng QuAn tri, Ban Kii5m so6t;

h. Th6ng qua phuong 6n phAn ptrOi va su dung loi nhu6n;

i. 86 sung vd si'a d6i Di0u 16 BAo hi€m Hung Vuong;
j Loai c6 phAn vd s6 luong cd phAn m6i duoc ph6t hinh aOi vOi m6i lo4i cO phAn;

k. Chia,t6ch, hqp nhAt, s6p nhpp hopc chuy6n d6i gao hi6m Hirng Vuong;
l. T6 chric lai vd giai rh6 Bao hidm Hirng vuong vd chi dinh ngudi thanh lf;

.1

(
(

E

{i
- -lm. Ki6m tra vd xir ly c6c vi pham ctra HOi d6ng QuAn tri hodc Ban Ki6m so6t gAy thiQt -\

hai cho Bio hi€m Hung vuong vd c6c co dong cira BAo hi6m Hirng vuong;
n. Quyet dinh dAu ru hodc bdn so tdi siin co gi6 tri bing hodc lon hon 35Yo t6ng gi6 tri

tdi san duoc ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn nh6t dd duoc ki6m to6n ctra Bio hiOm

Hung Vuong;

o. Quytit dinh mua lai trdn 10% 6ngs6 c6 phAn ph6t hdnh cua m5i roai;
,.ip. tsao hi€m Hung Vuong hodc c6c c6ng ty thdnh vi6n cira B6o hi€m Hirng Vuong ky

k6t ho-p ddng theo quy dinh tpi Di6u 32 Di€u l€ ndy;
; -;. , , ,q. Cac vAn d€ kh6c theo quy clinh cira Di6u lQ ndy vd c6c quy ch€ khdc cua 86o hi6m

Hing Vuong.
c r4- -z ! r. A, ( -lJ. lat ca cac nghl quy€t vd c6c vdn d€ ctd cluoc dua viro chucrng trinh hgp ph6i duqc dua ra

th6o ludn vd biOu quyrit tai Dai h6i d6ng c6 d6ng.
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Didu 23: Thay tl6i cric quyAn tlgc bi$t cfra c6 ddng

-4. ,l. Vi6c thay d6i ho{c huy b6 c6c quyOn dflc biQt gdn li0n v6i mdt loai cO phAn uu ddi c6

hiQu lgc khi duoc cO d6ng nim giir it nh6t 51% c() phAn ph6 thOng tham dq hgp th6ng

qua ddng thoi durvc cO d6ng nim git it nh6t 65% quyOn bi€u quydt cua lo4i cO phAn uu

ddi n6i trdn bi6u qry€t th6ng qua.

2. Vi0c td chirc cu6c hgp cira c6c c0 d6ng nim giir mQt loai c6 phAn uu dai dC th6ng qua

vi6c thay dOi quy6n n6u tr6n chi c6 gi6 tri khi c6 tOi ttri6u hai (02) cO dOng (hoic dai

di6n dugc iry quy€n cua hg) vi nim git t6i thi0u mQt phAn ba (113) gi|tri mQnh gi6 cua
, A ,tc6c cO phAn loai d6 da phdt hdnh. Trulng hqp kh6ng c6 du s6 d4i bi€u nhu n6u trdn thi

cu6c hop duoc t6 chric lai trong vdng ba muoi (30) ngdy sau d6 vi nhfng nguoi nim git
i .;.c6 phdn thuQc loai d6 (kh6ng php thuQc viro s6 lugng nguoi vd s6 c6 phdn) c6 m{t trgc

', 
^ti€p ho[c thong qua dai diQn dugc iry quydn dOu duoc coi ld dir s6 luong d4i bi€u y6u

cAu. Tpi c6c cuQc hop cira cO d0ng nim gifi c6 phAn uu d6i n€u tr6n, nhirng nguoi n6m
A rXgifi'cd phdn thudc loai d6 c6 m[t trgc tiOp hodc qua ngudi dai diQn c6 thd ydu cAu bo

t.a ,.x.phi€u kin. MOi c0 phdn cirng lopi c6 quy€n bi6u quyOt ngang bdng nhau t4i chc cuQc hgp

nOu tr6n.

3. Thri tgc ti6n hdnh c6c cuQc hop ri6ng bi€t nhu vdy ducrc thr,rc hiQn tuong tu v6i c6c quy

dinh tai Di6u 24 vd Di6u 26 Eieu lQ ndy.

4. Trir khi c6c di6u khoin ph6t hdnh c6 phAn quy dfnh kh6c, c5c quy6n ddc biet gan lien
.l

v6i c6c Ioai c6 phdn c6 quy€n uu ddi dOi vdi mQt sd hoflc tdt chcdc vdn dd li€n quan d6n

vi6c phdn ptr6i tqi nhuAn hoic tdi sAn cira 86o hitim Hung Vuong kh6ng bi thay ddi khi
liBio hiOm Hung Vuong ph6t hdnh th€m c6c cd phdn ctrng loai.

Didu 24: TriQu t$p Dai hQi tldng cd ddng, chuong trinh hgp vh thdng brlo hgp Dai hQi
+l e-^oong co oong

1. HQi d6ng Quin tri tri€u tAp Dai hQi ddng c6 d6ng ho{c Dai hqi dOng cO dong duoc tri6u

tQp theo c6c trudng hgp quy dinh t4i Di€m b hodc Di6m c Kho6n 3 Di6u 21 Di€u lQ ndy.

2. Nguoi triQu tpp phAi thp'c hi0n c6c c6ng vi€c sau ddy de to chri'c hgp D4i hdi ddng c0

d6ng:

a. LQp danh s6ch c6 dOng c6 quyCn dUhqp;

Danh sSch c6 dOng c6 quyAn d1r hqp Dai hQi ddng c6 it6ng dugc lap dga tr6n s6 d[ng
| , ,1 +^k;i c6 ddng cira BAo hi6m Htng Vucrng. Danh s6ch cd ddng c6 quyOn dU hqp Dai hQi

d6ng cO ddng duoc lAp kh6ng s6m hcrn 05 ngdy tru'6c ngdry gui gi6y moi hgp Dai hQi
.l A-^oong co oong.

A ., ^ ^.b. Cung cdp th6ng tin vi gi6i quy6t khi6u nai li6n quan d€n danh s6ch c6 d6ng;

c. LAp chucrng trinh vd ndi dung cu6c hop;

d. ChuAn bi tni liQu cho cuQc hop;

e. D;r thio nghi quy€t ci.ra D4i hQi d6ng c6 dOng theo n6i dung du ki6n cua cuOc hgp;

dnnh srich r,,i thfing tin chi tidt crin cric ring cri'liArr trong trrrong h(rp hiu thdnh vi6n
r t.r 'rAHr,\i r.ffing llrriirn tri, Ki0rn i,.rrit virn;
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f. Xdc dlnh thoi gian vd dia diem hgp;

g. Giri thdng b6o moi hop d€n trmg cO cl6ng c6 quyen dU hqp theo quy dinh cira LuQt

ndy;

h. C6c cdng vi6c kh6c phgc vp cu6c hop.

3. Th6ng b6o hqp Dai hQi d6ng c0 d6ng duoc gui cho tdt ch cdc cO dOng d6ng thoi cdng bd

tr6n phuong tiQn th6ng tin ctra So giao dich chfing kho6n (khi Bdo hi6m Hung Vucrng

niOm y6t hodc ct[ng kyi giao dich), trdn trang thdng tin di6n tu (website) cua BAo hi6m

Htng Vuong. Th6ng b6o moi hop Dfi hdi ddng cO d6ng phdi duoc gtri ch4m nh6t muoi
(10) ngdy trudc ngdy khai mac cu6c hgp Dai h6i d6ng cd d6ng (tfnh tu ngdy md th6ng

b6o duoc gu'i ho{c chuy6n di mQt c6ch hqp l€, duoc tri cu6c phi hopc dugc b6 vdo hdm

thu). Chuong trinh hqp E4i hdi d6ng cO d6ng, c6c tdi li6u li6n quan d6n c6c vAn d0 s€

duoc bi6u quy6t tai dai h6i dugc gui cho c6c c6 ddng hodc/vd d6ng tr6n trang th6ng tin
di6n tu ctra Bio hidm Hung Vu'ong. Trong trudng hqp tdi liQu kh6ng duoc gui kdm

th6ng b6o hgp Eai hQi d6ng c6 cl6ng, th6ng b6o moi hgp phni n€u rd dia chi trang thOng

tin diOn tir d0 c6c cO dOng c6 th€ ti6p can.

4. CO dOng hodc nh6m c6 dOng duqc dO c4p tpi KhoAn 3 Di6u 18 Di6u lQ ndy c6 quydn

ki€n nghi c6c v6n d€ dua vdo chuong trinh hop Eai h6i dOng c6 d6ng. Kitin nghi phdi

duoc ldm bing vdn bAn vd phAi duoc gu'i cho Bao hi6m Hung Vuong it nhAt ba (03)

ngdy lim vi€c trudc ngdy khai mac Dai hQi d6ng cO dOng. Ki6n nghi phii bao gdm h9 vd

t€n c6 d6ng, sO luong vd loai cO phAn nguoi d6 n6m gifr vd nOi dung dC nghi dua vdo

chuong trinh hop.

5. Nguoi triQu t4p hop Eai hQi d6ng cd dOng c6 quy6n tii ch6i nhirng ki6n nghf li6n quan

d6n KhoAn 4 Di6u 24 Di€u ld ndy trong c6c truong hop sau:

a. Ki€n nghi duoc gu{ d€n khdng d0ng thoi han holc kh6ng dri, khdng dring n6i dung;

b. Vdo thoi diOm ki6n nghi, c0 d6ng holc nh6m c6 dOng khdng nim giff ft nhAt l0% c6

phAn ph6 th6ng trong thdi gian li6n tpc it nh6t s5u (06) th6ng theo quy dinh tai

Kho6n 3 Di0u 18 Di€u lQ ndy;

c. VAn d€ ki6n nghi khOng thu6c ph4m vi thAm quyAn quy6t dinh cira Dai hQi dOng c0

dOng;

d. C6c trucrng hop kh6c.

Diiju 25: Cdc tliiru kiQn tiSn hdrnh hgp Dai hQi ddng c6 ddng

L Cd dOng c6 th6 truc ti6p tham du hQp, iry quyen bing vdn biln cho m6t ngudi kh6c dg
hQp hoflc thOng qua m6t trong c6c hinh thu'c quy dinh tai khoin 2 Di€u ndy. Tru]ng hqp

c6 dong ld t6 chri'c chua c6 nguoi dpi di6n theo iry quyen quy dfnh thi uy quy€n cho

ngudi kh6c dr,r hqp D4i hQi d6ng cO d6ng.

ViQc riy quy6n cho ngudi dai diQn dU hqp Eai hQi ddng c6 d6ng phAi lap thdnh vdn bAn

theo mdu do Bio hi€m Hirng vuong phat hanh. Nguoi cluoc uy quycn dF hqp Dpi hQi

d6ng c6 d6ng phii xu6t trinh vin b6n iry quyOn khi ddng ky dU hop trudc khi vdo phong

hqp.
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2. c6 d6ng duoc coi la tham du vd bi6u quy€t tai cu6c hqp Dai hQi dong c6 dOng trong

truong hgp sau dAy:

a. Tham dir vd biOu quy6t truc tii5p tpi cuQc hgp;

b. Uy quy6n cho mQt nguoi khric tham dr,r vd bi6u quytit tni cuQc hgp;

c. Tham dq vA bi€u quy6t th6ng qua hQi nghi truc tuy6n, bo phitiu dien tu hoflc hinh

thric di6n tu kh6c;

d, Gui phi6u biOu quy€t d6n cu0c hop th6ng qua gu'i thu, fax, thu di€n tu khi Quy
ch;5 t6 chfi'c Dai hOi th6ng qua.

Dai hOi d6ng c6 d6ng dugc ti6n hnnh khi c6 sO cO d6ng du hqp dai diQn cho it r*at SV,
c6 phAn c6 quyAn bi6u quy6t.

Trudng hqp khdng c6 d0 s5 luong dai bi6u cAn thi6t trong vdng ba muoi (30) phrit kC tir
thoi di6m An dinh khai mac d4i hQi, nguo'i tri€u tap hgp huy cudc hop. Dai hOi ddng co

d0ng phii dugc tri€u tOp lai trong vdng ba muoi (30) ngny k6 tu'ngdy du dinh td chuc

Dai h6i d6ng c6 d6ng lAn thri nhAt. Dai hQi ddng cO d6ng tri6u t{p lai chi dusc ti6n hdnh

khi c6 thanh vi6n tham du ld c6c co dong vd nhtrrg dai diQn duoc iry quyen du hgp d4i

di6n cho it nh6t T% cd phAn c6 quy€n biOu quytit.

Truong hop d4i hQi lAn thri hai khdng dugc ti6n hdnh do kh6ng c6 du sO Aai bi0u cAn

thi6t trong vdng ba rnu'oi (30) phr:rt kd til'thdi di6m An dinh khai mac dai hQi, Dai hQi

d6ng cO d6ng lAn thil ba c6 thd duoc tri€u tdp trong vdng hai muoi (20) ngdy k€ tu ngdy

du dinh ti6n hdnh dai hQi lAn hai vd trong trudng hop ndy dai hQi duoc ti6n hdnh khdng

phu thuQc vdo s6 lugng co dong hay dai diQn uj'quycn tham du vd dugc coi ld hqp lQ vd

c6 quy6n quy6t dinh tAt cdchc vAn dO du ki6n dugc ph6 chuAn t4i D4i hQi d6ng cO d6ng

lAn thri nhAt.

Didu 26: Ttr6 thric ti6n hinh hgp vir bi6u quyiit t3i E4i hQi tl6ng c6 d6ng

1. Trudc khi khai m4c cuQc hgp, 86o hi€m Htng Vuong phAi thgc hiQn thu tgc d[ng ky c6

ddng vd phAi thpc hi6n viQc dang ky cho d6n khi c6c cO d6ng c6 quy6n dU hqp c6 mbt

dang kli het.

2. Khi ti6n hdnh ddng kli cO d6ng, 86o hi6m Hirng Vuong c6p cho ttmg cd ddng hodc dai

di€n duoc riy quy6n c6 quydn bi6u quy€t mQt thd bii3u quy6t, trdn d6 ghi sO ddng ky, h9

vd t6n cua cO d6ng, h9 vd t6n dai di6n duoc iry quy6n vd si5 phitSu bi6u quyiSt cira c6

ddng d6. Khi ti6n hdnh biiSu q.ry6t tpi d4i h6i, Ban ki6m phi6u sE d6m tOng s0 phi6u bieu

quy6t t6n thenh, khdng t6n thhnh, khOng c6 f ki6n. Tdng s0 phitiu t6n thdnh, khOng t6n

thinh, kh6ng c6 1i ki6n hodc kh6ng hqp l0 trmg vAn dd duqc Chu tga th6ng b6o ngay sau

khi ti6n hdnh bi6u quyi5t vAn dO d6. Eai hQi bAu nhflng ngudi chiu tr6ch nhiQm ki6m

phi6u hodc gi6m s6t ki6m phi6u theo d€ nghl cua Chu tga. SO thdnh vi6n cira ban ki6m

phitiu do Dpi hQi d6ng cO d6ng quy6t dinh cdn cri d€ nghi cua Chtr tga nhmg kh6ng

vucrt qu6 s6 ngudi theo quy dinh cua ph6p luft hiQn hdnh.

3. C6 dOng rtdn clg D+i hrJi rl0rrg c0 rl0rrg rrruQrr irf quyAn rtrlng kf nguy,vS snu dLr c0 quy0n

thnm gia r,ir hi6r"r qu1'dt tgi rlf i lrrii, Chii lr.rrr khfinll rrri trrirlr nhiq,m,Cinrg rtqri hfii dd sho cA

a
J.
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4.

dOng d6n muQn ding ky vd hi$u lgc cria c6c dqt bitiu quy6t dd titin hanh tru6c k*ri c6

tl6ng dtin mu6n tham dg kh6ng bi enh huong.

cht tich HQi tl6ng Quan tri ldm chri tga c6c cuQc hgp Dpi hQi dong c6 d6ng do HQi ddng

Quan tri triQu tQp. Trudng hqrp Cht tich vdng m[t hoflc t4m thcri m6t tha n[ng lim viQc

thi c6c thanh vi6n cdn lai b6u mQt nguoi trong si5 hq hm chri tga cuQc hgp. Trucrng hQp

kh6ng c6 ngudi c6 th6 hm chtr toa, thinh vi6n HQi tt6ng Qu6n tri c6 chrlc 4r cao nh6t

ili6u khi6n ac opi hQi ddng co dong bdu chri tga cuQc hgp trong so ntrimg ngudi dg hqp

vd ngudi c6 phi6u bAu cao nh6t hm chri tga cuQc hgp.

Trong c6c trudrng hqo kh6c, ngudi hj t€n triQu tQp hgp Epi hQi dong co dong di€u khi6n

DAi hQi <16ng cO tl6ng bdu chir top cuQc hgp vd ngudi c6 phi6u bAu cao nh6t dugc crl ldm

chti to4 cuQc hgp.

Chri tga cir m6t hodc m6t sO nguoi lim thu k;f cuQc hgp;

Dai hQi d6ng c6 d6ng bAu mQt hopc mQt s6 ngudi vio ban ki6m phi6u theo tt6 nghi cua

chfi toa cuQc hop;

Chucrng trinh vd nQi dung hqp phii dugc Dpi hQi ddng co dong th6ng qua trong phi6n

khai mac. Chuong trinh phii x6c dinh rd vd chi ti6t thdi gian di5i vdi trlng vdn dO trong

nQi dung chuong trinh hgp. Chir tga li nguoi c6 quyAn quyi5t dinh vd trinh t.u, thtr tgc vi
c6c sg kiQn ph6t sinh ngodi chucrng trinh ctra Dai hQi rl6ng cO ddng.

6. Dai hQi dOng cO d6ng th6o lufln vd bi€u quy6t theo tlng v6n dd trong nQi dung chucrng

trinh. ViQc bi6u quytit <fugc tii5n hnnh bing ki6m d6m thd bi6u quy6t t6n thdnh nghi
quytit, sau d6 biOu quy6t kh6ng t6n thenh, cudi cirng ki€m phi6u tflp hqp sO phitiu bi€u
quy6t tdn thinh, kh6ng tan thenh, kh6ng c6 f ki6n. K6t qui ki6m phi6u duo. c cht tga

c6ng bO ngay tru6c khi b6 m4c cuQc hgp.

7. Chri toa ld ngudi c6 quy6n quytft dinh vO trinh tu, thir tpc vit c6c sg kipn ph6t sinh ngodi

chuong trinh cria Eai hQi ddng cO d6ng.

8. Chri tga dai hQi c6 th€ hodn d4i hQi khi c6 sg *Ntnhoflc y6u cdu cria Eai hQi itdng c6

d6ng dd c6 dri sO lugng dai bi€u dU hqp cAn thitit.

9. Chri tga cira dpi hQi hoflc Thu kf dai hQi c6 th6 titin hdnh c6c hopt dQng cin tni0t eC eiAu

khi6n Eai hQi d6ng c6 d6ng mQt cdch hgp lQ vd c6 trflt t.u hopc d6 dai hQi phan rinh duo. c

mong mu6n ctra da sO Cai bi6u tham dg.

10. Ngudi triQu tflp hqp Dei hQi d6ng cO ddng c6 chcquyCn sau ddy:

a. YOu cAu 6t chngudi dU hqp chiu sg kiiSm tra hoflc c6c biQn ph6p an ninh hqrp ph5p,

hcr,p lf kh6c;

b. YOu cAu co quan c6 thAm quydn.duy tri trQt tp cuQc hgp; tryc xu6t nhtng ngudi

kh6ng tudn thir quyCn diAu hdnh cria chir tga, ci5 !, gey rOi trat tg, ngdn can tiisn tri6n

binh thudng cria cuQc hgp hoflc kh6ng tuan thri c6c y6u cAu ve kiOm tra an ninh ra

kh6i cuQc hgp Dpi hQi tl6ng c6 d6ng;

11. HOi d6ng Quin triAtrguoi tripu tflp DAi hQi <16ng cO ddng, sau khi dd xem x6t m6t c6ch

cAn trgng, c6 th6 tii5n hinh c6c biQn phSp <lugc cho ld thfch hqp d6:

a. gO tri ch6 ngOi t4i ttia di6m hgp Epi hQi ddng cd <16ng;

5.
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b. Bio d6m an toin cho mgi ngudi c6 mflt t4i cfuc dia di6m hqp;

c. T4o di6u kiQn cho cO d6ng tham dg (ho[c ti6p tqc tham dD dai hQi.

HQi ddng QuAn hfl Ngudi triQu tfp Dai hQi tl6ng cd d6ng c6 todn quyAn thay d6i ntrting

biQn ph6p ndu tr6n vd 6p dsng tat chc6c biQn phip n6u thAy cAn thitit. C6c biQn ph6p 5p

dpng c6 the h cdp gi6y vdo cira ho[c sir dpng nhfrng hinh thric lya chgn kh6c.

12. Trong trudng hqrp tai Dai hQi d6ng c6 d6ng c6 6p dung cdc biQn ph6p n6u tr6n, HQi d6ng

Quin tr!/Ngudi triQu tfp Dai hQi tl6ng cO d6ng khi x6c dinh dia di6m ttai hQi c6 th€:

a. Th6ng b6o t14i hQi dugc ti6n hnnh t4i dfa di6m ghi trong th6ng b6o vd chri top dai hQi

c6 mpt tai <16 dia di6m chfnh cua dai hQi;

b. BO tri, tO chrlc Ae nfrimg c6 d6ng ho{c d4i diQn du-o. c uj' quy6n kh6ng dy hgp <lugc

theo tti6u khoan ndy hoflc ntrimg ngudi muSn tham gia d dia di6m kh6c voi dia di6m

chfnh cia dpi hQi c6 th6 ddng thdi tham du dai hQi;

13. Trong DiAu lQ nny (tru khi hodn cinh y6u cAu kh6c), mgi cd d6ng dugc coi ld tham gia

dai hQi 6 ttia di6m chinh cira tlai hQi.

14. Chri tga c6 quyen hodn cuQc hgp Epi hQi d6ng c6 dOng dd c6 dri s6 ngudi ddng ky dr,r

hgp theo quy tlinh diSn mOt thcvi di6m khSc ho[c thay <t6i dia di6m hgp trong cdc trucnrg

hqp sau ddy:

a. Dia di6m hgp kh6ng c6 dir ch6 ng6i thufln tiQn cho tdt ctrngudi dU hpp;

b. C5c phucrng tiQn th6ng tin tai <lia di€m hqp kh6ng b6o dim cho c6c cd dOng dU hqp

tham gia, thAo lufln vd bi6u quyi5t;

c. C6 ngucri dU hqp chntr6, gdy rtii trat tU, c6 nguy co ldm cho cuQc hgp kh6ng dugc

ti6n hanh mQt c6ch c6ng bing vd hqp ph6p.

15. Thdi gian hodn t6i da kh6ng qua 03 ngdy, kO tu ngiy cuQc hgp dU dinh khai mpc.

16. Trudmg hgrp chri tpa hodn hoflc tpm dring hgp Dai hQi d6ng cO d6ng tr6i v6i quy dinh tai

khoan 14 EiAu niy, Epi hQi dOng cO d6ng bAu mQt ngudi kh5c trong sO ntrimg ngudi dg
hop de thay th6 chtr tga di6u hanh cuQc hgp cho dr5n hic k6t thric; t6t ch cfuc nghi quy6t

du-o. c th6ng qua tpi cuQc hgp d6 d6u c6 hiQu luc thi henh.

Didu 27: Th6ng qua quy6t dinh cfra Eai hQi tldng c6 tl6ng

1. Dai hQi ddng c6 d6ng th6ng qua c6c quy6t dinh thuQc thAm quydn bing hinh thric bi6u

quytit t4i cuQc hgp hopc 6y f ki0n bdng vdn bdn.

2. Nghi quy6t vA nOi dung sau ddy tlugc th6ng qua n6u dugc s6 c6 d6ng dai diQn it nhAt

65% tdng s6 phi5u bi6u quy6t oiuatfu. ci c6 tl6ng dU hqp t6n thdnh:

a. Srla tl6i, b6 sung c6c nQi dung cira DiAu lQ Cdng ty;
b. Lo4i c6 phAn vd t6ng sO c6 phan cua tirng lo4i;

c. Thay d6i ngdnh, nghA vd linh vgc kinh doanh;

d. Thay <t6i co c6u t6 chrtc quan lf 86o hiiSm Hung Vuong;

e. Dg 5n dAu tu hoflc ban tdi san c6 gi|tri beng ho[c l6n hon 35Yo t6ng gi6 tri tdi sin
duo. c ghi trong b6o c6o tdi chinh gan nn6t cira Bio hi6m Hung Vucrng;



g. TO chric lai, giii th€ 86o hi6m Hung Vuong;

h. Cdc vdn OC rurac do Di6u l€ ouv dinh.

4.

5.

3. C6c nghf quy6t kh6c dugc thdng qua khi ducvc s5 cO d6ng dai diQn cho it nhAt S l% t6ng
sd phit5u bi€u quyot cua tdt ca cd dong du hqp t6n thinh, trri trudng hqp quy dinh tpi
khodn 2 vd khoAn 4 Dieu ndy;

Vi€c bi6u quyet bAu thdnh vi€n H6i d6ng QuAn tri vd Ban Ki6m so6t phdi thuc hi6n theo
phuong thric bAu ddn phi€u. Nguoi tning cir thdnh vi€n HQi d6ng QuAn tri ho6c thdnh
vi€n Ban KirSm so6t duoc x6c dinh theo s6 phi6u bAu tfnh fir cao xu5ng th6-p,bhtdAu tir
img cu vi6n c6 sd phi6u bAu cao nhAt cho d€n khi du sO thAnh vi€n quy dinh tai Eieu l€.

Trudng hop c6 tu'hai (02) img c0'viOn trd l€n dat cung s6 phi6u bAu nhu nhau cho thdnh
vi6n cu6i cing c[ra Hdi d6ng QuAn tri hodc Ban Ki6m so6t thi s€ lua chon theo ti6u chi
quy ch6 bAu cu do Eai h6i th6ng qua.

Trudng hgp th6ng qua nghi quy,5t du6i hinh thric l6y f kiCn bing vdn bAn thi nghi quyi5t

cua D4i hQi d6ng cO dOng duoc th6ng qua n6u duoc s5 cO d6ng dpi di€n it nhdt Sl%
t6ng sO phi€u biOu quytit t6n thdnh, ngoai tru' c6c ndi dung quy dinh tpi khoin 2 di6u
ndy.

Eidu 28: ThAm quydn vh th6 thfc 6y y ki6n cO d6ng blng vdn bnn tI6 th6ng qua quy6t
dinh cfra Dai hQi tl6ng c6 ctOng

ThAm quydn vd thd thri'c lAy y ki6n cO d6ng bing vdn bin d0 th6ng qua quy6t dinh cua Dai
h6i d6ng cO d6ng duoc thuc hi€n theo quy dinh sau ddy:

1. HQi dong Quin tri c6 quydn lAy j kiCn c6 d6ng bing v[n bAn d€ thOng qua quy6t dinh
cua Dai hQi ddng cO d6ng b6t cri hic ndo n6u xdt th6y cAn thi6t vi loi ich cira BAo hiiSm

Hirng Vuong.

2. HQi d6ng QuAn tri phii chuAn bi phi€u ldy y ki€n, dr,r th6o quy6t dinh cua Dai hQi d6ng
cO d6ng vd c6c tdi liQu gidi trinh du thrio quy6t dinh. Phi6u l6y f kien kdm theo du thdo

quy6t dinh vd tdi li€u giAi trinh phii gu'i bdng phucrng thfc bio dim d6n duqc dia chi
dang kli cua tt-mg cO d6ng. HQi dOng Quin tri phii dim b6o gui, c6ng b6 tdi liQu cho c6c

c6 d6ng trong mdt thdi gian hqp ly d6 xem xdt bi6u quyt5t vd ph6i gtri ft nh6t muoi (10)

ngdy trudc ngdy h€t han nhdn phi6u lAy f kit5n.

3, Phi6u l6y y ki6n phdi c6 c6c ndi dung chu y6u sau d6y:

a. TOn, dia chi tru so'chinh, sd vd ngdy cAp Gi6y chr-mg nhan ddng ky doanh nghi€p,

noi ddng ky kinh doanh crha 86o hi6m Hung Vuong;

b. Muc dich l6y;i kien;

c. Hg, ton, dia chi thudng tru, qu6c tich, so Gi6y chtmg minh nhdn ddn, HQ chi6u ho6c

chimg thuc c6 nhdn hop ph6p kh6c cira cd d6ng ld c6 nhdn; t0n, dia chi thulng t1i,
qu6c tich, sO quyet dinh thdnh l6p hoflc sO dang k1i kinh doanh cira c6 dOng hodc d4i

di6n theo uj' quyAn cua cO d6ng ld td chuc; s6 luong c6 phAn cua timg loai vd s6

phi6u bi€u quy6t cua cO ddng;

d. VAn de cAn l6y f ki6n Oe tfrOng qua quy6t dinh;
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e. Phuong 6n bi6u quy6t bao gOm t6n thdnh, khdng t6n thdnh vd khdng c6 y ki6n d6i

vdi trmg vAn d€ l6y f ki€n;

f. Thoi h3n phAi gui vA Bao hi6m Hung Vu'<rng phi6u lAy 1i kien dd duoc trd loi;
g. Hg, tOn, chfr'k1i cua Chir tich HQi dong QuAn tri vir nguoi dai diQn theo ph6p ludt cira

BAo hi€m Hung Vuong.

4. Hinh thric gui phi6u l6y 1i kitin vA c6c tdi liQu kdm theo cho c6 d6ng: grii thu theo dia chi

thulng trri ho{c dia chi li6n lac cria c6 tl6ng.

5. Phitiu lAy f ki6n dd duoc trA ldi phAi c6 chir ky; crra 
"o 

ddng li c6 nhAn, cua nguoi dai

di€n theo iry quy€n hohc nguoi dai diQn theo ph6p ludt cua c6 d6ng ld t6 chuc. CO dOng

c6 th€ gui phitiu l6y y kiiin de tre loi den c6ng ty theo m6t trong c6c hinh thirc sau ddy:

a. Gfti thu. Phi€u lAy y kiCn grii vA cdng ty ph6i dugc drmg trong phong bi d6n kfn vi
khOng ai duoc quyAn md trudc khi ki6m phi6u;

b. Gui fax ho[c thu diQn tri. Phi6u lAy 1i ki0n gui vC c6ng ty qua fax ho{c thu di6n tri
phAi duoc giir bi mflt d6n thoi di6m ki€m phi6u.

C6c phi6u lAy f ki€n gili vA c6ng ty sau thdi han dd x6c dinh t4i nQi dung phi6u l6y f
kitin hoflc dd bl mo trong tru]ng hqp gui thu vd bi ti€t 16 trong trudng hqp gui fax,

thu diQn tri ld kh6ng hqp lQ. Phi€u lAy ! ki6n khdng dugc gui vd duoc coi ld phi6u

kh6ng tham gia bi6u quytit.

6. Hdi d6ng QuAn tri ki6m phi6u vd lQp bi6n bAn ki€m phi6u dudi su chring ki6n ctra Ban

Ki,5m so6t hodc cira cO d6ng khdng nim gifi'chuc vu qudn ly Bao hi0m Hung Vuong.

Bi6n bAn kiOm phi6u phAi c6 c6c n6i dung chu y6u sau dAy:

a. T6n, dia chi trp so chinh, s5 vd ngdy cAp Gi6y chimg nhfln ddng ky doanh nghiQp,

noi ddng ky kinh doanh;

b. Muc dich vd c6c v6n dO cAn 16y y kitin AC tnOng qua quytit dinh;

c. SO cO d6ng vdi tdng s6 phir5u bi6u quy€t dd tham gia bi6u qry6t, trong cl6 phAn biQt

s6 phi6u bi6u quy€t hgp lq, sO UiCu qry6t khOng ho.p 16 vd phuong thuc gui bi6u

quy6t, kdm theo phq lgc danh s6ch c6 d6ng tham gia bi€u quy€t;

d. T6ng s6 phi€u tAn thdnh, kh6ng t6n thdnh vd kh6ng c6 y kitin AOi vOl trmg vAn d6;

e. C6c quy6t dinh dA dugc th6ng qua;

f. Ho, t6n, cht k;i cua Chu tich H6i ddng QuAn tri, ngudi dai diqn theo ph6p ludt cua

BAo hi€m Hung Vuong, nguoi ki6m phi6u vd cira ngud'i gi6m s6t ki€m phi6u.

C6c thdnh vi6n HQi d6ng Quan tri , ngudi ki€m phi€u vd ngudi gi6m s6t ki€m phi0u phii
li6n d6i chiu tr6ch nhi€m vC tinh trung thgc, chinh x6c cta bi€n b6n ki6m phi6u; li€n ddi

chiu tr6ch nhiQm vd c6c thiQt hai ph6t sinh tir c6c quy6t dinh duqc th6ng qua do ki€m

phit5u kh6ng trung thgc, kh6ng chinh x6c.

7. Bi6n bdn kiOm phi6u phAi dugc c6ng b0 tr6n website cua BAo hiOm Hung Vuong trong

thoi han hai muoi tu (24) gio hoflc gui d6n c6c co d6ng trong vdng mudi lam (15) ngdy,

kO tu ngdy k6t th0c ki€m phi6u.
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8. Phitiu l6y y kien dd dugc tri ldi, bi6n bAn ki6m phiOu, toin vdn nghi quytit dd dugc th6ng
qua vd tdi liQu c6 li€n quan gtri kdm theo phi6u l6y i ki6n d€u phAi dugc luu gifr tai trp
so chfnh cua BAo hi€m Hung Vu'ong.

9. Nghi quy€t duoc th6ng qua theo hinh thuc l6y 1i ki6n cO d6ng bing vdn bin phAi cluoc sO

c6 d6ng dai diqn it nhAt 5l% 6ng sO cO phAn c6 quyAn bi€u quydt chAp thufln vd c6 gi6

tri nhu nghi quy6t duoc th6ng qua tai cudc hop Dai hQi d6ng c6 rtdng.

Di6u 29: Bi6n bin hgp vi Nghi quy6t Eai hdi Odng cti Odng

L Cu6c hop Dai hQi ddng cO ddng phAi duoc ghi bi€n bin vd c6 th6 ghi dm hodc ghi vd lm
giir dudi hinh thric diQn tu kh6c. Bi6n b6n phAi lpp bang ti6ng ViQt, c6 th6 lpp th6m bing
tii5ng nu6c ngodi vd c6 c6c nQi dung chu y6u sau ddy:

a. T€n, dia chi tru sd chinh, md sd doanh nghiQp;

b. Thoi gian vd dia diOm hop Dai h6i d6ng c6 ddng;

c. Chuong trinh vd n6i dung cuOc hgp;

d. Ho, t6n chir toa vd thu kli;

e. T6m tit diSn bi€n cuQc hgp vd c6c 1i kiCn ph6t bitlu Qi Dai hQi d6ng c6 d6ng vA trmg

v6n d€ trong n6i dung chucrng trinh hgp;

f. SO cO dOng vd tdng s6 phi6u bi€u quy€t ciua circ cO dOng dU hQp, phu luc danh s6ch

dang klf c6 d6ng, dpi di6n cO dOng du hqp v6i sd c0 phAn vd s0 phitiu bAu tuong img;

g. T6ng s6 phi6u bi€u quy6t OOi vOi trmg vAn AA UiCu quy6t, trong d6 ghi rd phuong

thirc bi6u quy6t, tong so phi€u hcr-p l€, khong hgp lq, t6n thdnh, kh6ng t6n thdnh vd

kh6ng c6 y ki6n; tj, lQ tucrng img tr6n t6ng sd phi6u bi6u quytit cua cO d6ng dg hgp;

h. C6c v6n dC da duqc th6ng qua vd tj, lQ phit5u bi6u quytit thdng qua tucrng img;

i. Chfr ky cira chir toa vd thu kf.
Bi6n bin duoc l6p bing ti6ng vi€t vd ti0ng nu6'c ngodi d€u c6 hiQu h,rc ph6p ly nhu

nhau. Truong ho,p c6 su kh6s nhau v€ n6i dung bi6n bAn tiiing ViCt va ti6ng nu6c ngodi

thi nQi dung trong bi€n bAn ti6ng ViQt c6 hiQu lpc 6p dgng.

Bi6n b6n hop Dai hdi d6ng cO d6ng phdi ldm xong vi thOng qua trudc khi k6t thric cu6c

hqp.

Chu toa vd thu ky cuQc hop phii li6n d6i chiu tr6ch nhiQm vC tinh trung thuc, chinh xdc

cira n6i dung bi€n bAn.

Bi€n bAn hop vi Nghi quy€t Dai hQi d6ng cd d6ng phdi duoc c6ng bO tr6n trang th6ng

tin diQn tir c0a COng ty trong thoi han hai muoi b6n (24) gio hopc gtri d6n tAt cd cO d6ng

trong thdi hpn l5 ngdy, k6 tu ngdy t<6t thnc cu6c hgp.

Bi0n bin hgp DAi hdi d6ng cO d6ng, phu h,rc danh s6ch cO d6ng ddng kf dg hgp, nghi
l. -- ,quy€t dd du'oc th6ng qua vd tdi li6u c6 li€n quan gui kdm theo th6ng b6o moi hgp phni

duoc luu giff'tai tru s6'chinh cua Bdo hi€m Hilng Vuong.

J.

4.

5.
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Di6u 30: YOu cAu hriy b6 quy6t dinh cria Dai hQi C6ng c6 O6ng

Trong thoi h4n chin muoi (90) ngdy, k0 tri ngdy nhdn duoc biOn bin hgp Dpi hOi dong c0

d6ng ho[c bi6n bAn ktSt qud ki6m phi6u l6y f kien Dpi h6i d6ng c6 d6ng, cO d6ng, thenh

vi€n HQi d6ng QuAn tri, thdnh vi6n Ban Ki6m so6t, T6ng Gi6m d6c c6 quyen yOu cAu Tod
6n hodc Trong tdi xem xdt, huy bo quy6t dinh c0a Dai hdi dOng cO d6ng trong cdc trulng
hop sau ddy:

1. Trinh tu vd thri tuc tri€u tflp hpp Eai hQi dOng c6 d6ng kh6ng thFc hi6n dirng theo quy

dinh cira Ludt Doanh nghiQp vd Di€u l0 BAo hi6m Hung Vuong, trir trudng hoo quy dinh
tai khoAn 2 EiAu 31 cira Di'5u 16 ndy;

2. Trinh tu, thir tuc ra quytit dinh vd n6i dung quyet dinh vi pham ph6p lu4t hoflc Di€u lC

BAo hi6m Hung Vuong.

Trucrng hqp quy6t dinh cria DAi hQi dOng cO d6ng bf huj' bo theo quy6t dinh cua Tod 6n

hodc Trgng tdi, ngudi triQu tfp cu6c hop Dai hQi d6ng c6 dOng bi huj'bo c6 th6 xem xdt tO

chirc lai Dai hOi d6ng c6 dOng trong vdng ba muoi (30) ngdy theo trinh tu, thu tgc quy dinh
tai LuAt Doanh nghiCp vd Di€u lQ nay.

Didu 31: HiQu lgc cdc ngh! quy6t cira D4i hQi ttdng cd ddrrg

1. C6c nghi quytit cua Dai hQi ddng cO d6ng c6 hiQu lyc k6 tri ngdy duoc th6ng qua holc tir
thcyi di6m hiOu luc ghi tai nghi quy6t d6.

2. C6c nghi quytit cira Eai hQi d6ng cO d0ng duoc thdng qua bing 100% t6ng sO cO phAn c6

quydn bi€u quydt la hqp ph6p vd c6 hiQu luc ngay cA khi trinh tu vd thu tuc th6ng qua

nghi quy6t d6 kh6ng duoc thuc hi6n dring nhu quy dinh.

3. Trulng hqp c6 cO d6ng, nh6m cO d6ng y€u cAu Tda 6n hodc Trong tdi huy bo nghi quy6t

cria Dai hQi d6ng cO d6ng theo quy dinh tai EiAu 30 cira Di6u lQ ndy, thi c6c nghi quyiit
d6 v6n c6 hiQu luc thi hdnh cho d6n khi Tda 6n, Trong tdi c6 quy6t dinh kh6c, trt trudng
hqp 6p dqng bi€n ph6p khAn cAp tam thoi theo quy€t dlnh cfia co quan c6 thAm quy€n.

Didu 32: Hqp tldng, giao dich phii tluqc Eai hQi tldng cd ttdng ho{c HQi tliing euin tri
chdp thufn

l. C6c loai hqp d6ng, giao dich gifra BAo hi€m Hung Vuong v\i cdc dOi tuqng sau ddy

ph6i duoc Eai hQi dOng cO ddng hodc HQi ddng Qudn tri ch6p thuAn:

a' CO d6ng, ngu'oi dai di€n uy quydn cua cd d6ng so'hffu tr€n 10% tdng sd c6 phAn phd

th6ng ctra BAo hi6m Hung Vuong vd nhfing nguoi c6 liOn quan cira ho;

b. Thenh vi6n HQi ddng Quin tri, BKS, T6ng Gi6m d6c vd ngudi c6 liOn quan cira hg;
c. C6c doanh nghiQp cua cdc d6i tuqng c6 lgi ich li6n quan theo quy dinh tai khodn 2

Di6u 52 c0a Di6u lQ ndy.

2' HQi d6ng Qu6n tri ch6p thuAn c6c hop dOng vd giao dich c6 gi6 tri nho hon35%otdng gi6

tri tdi sAn Bdo hiem Hung Vucrng ghi trong b6o c6o tdi chinh, gAn nhAt. Trudng hgp ndy,

ngrrdi ttai cliQn Bio hi€m Hung Vuong ky hqp d6ng phai thdng bdo odc thdnh vi6n HQi

rTfrrrg (lrriin tri, [{un l{idnr snAt trii cd,c 116l trlrlng cd li{n quan ctdi voi hgp dtdnj, gioo chch
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d6; dOng thdi kdm theo dg thio hqp dong ho4c noi dung chu y6u cria giao dich. HQi

d6ng Quin tri quy6t dinh vi€c chAp thu4n hqp d6ng hodc giao dich trong thoi han 15

ngdy, k6 ft ngdy nhdn duoc thdng b6o; thdnh vi€n c6 lcri ich li6n quan kh6ng c6 quy$n

bi€u quydt.

Dpi hQi d6ng cd d0ng ch6p thudn c6c ho. p dOng vd giao dich kh6c ngoii c6c giao dich
quy dinh tai khoin 2 Ei6u ndy. Trudng hqp niy, ngudi d?i diQn Bio hi€m Hirng vuong
ky hqp dOng ph6i th6ng b6o HOi d6ng QuAn tri vd Ban Ki6m sodt vd c6c ddi tugng c6

li€n quan a6l voi hop dong, giao dich d6; dong thoi kdm theo du th6o hgp d6ng ho[c
th6ng b6o n6i dung chir y€u cua giao dich. H6i dOng Quin tri trinh dy thAo hqp dong
hopc gidi trinh v6 n6i dung ch0 y6u cira giao dich t4i cuQc hgp Eai hQi dOng c6 d6ng
hoac lAy y kitin co dong bing vdn bdn. Trudng hqp ndy, c6 d6ng c6 lqi ich li€n quan

kh6ng c6 quy6n bi6u quytit; hgp dOng hodc giao dich tluoc ch6p thupn khi c6 s6 cO dOng

dai diQn 65%t6ngsd phi6u bi€u quyOt cdn lait6n thdnh.

Hop d6ng, giao dich bi vd hi€u vd xir ly theo quy dinh cua ph6p ludt khi duqc ky ki5t

hoic thuc hi€n md chua duoc chdLp thuan theo quy clinh tai khoin 2 vlr khoAn 3 Didu ndy,

g6y thi€t hai cho BAo hitim Hung Vuong; ngudi kyi ktit hqp d6ng, cO d6ng, th?rnh vi€n
HQi d0ng Quin tri hoac TOng Gi6m ddc c6 li6n quan phii 1i6n d6i b6i thucrng thiQt hAi

ph6t sinh, hodn tri cho 86o hi6m Hung Vucrng c6c khoin lqi thu duoc tir viQc thWc hiQn

hqp d6ng, giao dlch d6.

CHUONG VII

HQI DONG QUAN TRI

Didru 33: Ti€u chu6n vi diiru ki6n lirm thinh vi€n HQi tl6ng eurin tri
Thdnh vi6n HQi ddng Quan tri phai c6 c6c ti6u chuAn vi dicu ki€n sau day:

a. C6 ndng ltrc hdnh vi dAn sy dAy du, kh6ng thu6c dOi tuqng bi cAm quin l1f doanh

nghiQp theo quy dinh tpi khoAn 2 Di6u l8 cua Ludt doanh nghiQp vi Ludt kinh doanh

b6o hi6m.

b. D6p ung dAy du ti6u chuAn vd nguoi qu6n tri diAu hdnh doanh nghiQp b6o hi€m theo

quy dlnh Luat kinh doanh bao hiem vd c6c vdn bin sua d6i, bO sung, hudng ddn.

c. C6 trinh dO chuy6n m6n, kinh nghi€m trong quAn lf kinh doanh ctra BAo hi6m Hung

Vuong vd kh6ng ntrAt ttritit phni ld cO ddng ctra 86o hi6m Hung Vucrng.

d. Thanh vi6n HQi ddng QuAn tri ctra 86o hi6m Htrng Vuong kh6ng dugc d6ng thdi lA
thdnh vi€n HQi d6ng Quin tri tai qu6 05 c6ng ty kh6c.

e. Kh0ng duoc ddng thoi ldm thdnh vi€n HOi dOng Qudn tri, thdnh vi6n HQi d6ng thdnh

vi€n cira doanh nghiOp hoat ddng trong cung llnh vu'c (bao hi6m phi nhdn tho, b6o

hi6m nhdn tho, t6i b6o hidm hodc mdi gi6i bdo hi6m).
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Didu 34: 56 luqng, nhiQm k) vn thhnh phin thirnh vi6n HQi tldng Quin tri

1. S0 luqng thenh viOn HOi d6ng QuAn tri Bio hi6m Hung Vuong ft nh6t ld ba (03) nguoi

vd nhi6u nfr6t ta muoi mQt (11) nguoi. Sd lugng thdnh vi€n HDQT thudng tni o ViQt

Nam phAi dAm bAo chitim ft nh6t 213 tlngsd luong thdnh vi€n HEQT.

2. Nhiqm k! cua HQi ddng QuAn tri ld n[m (05) nam. Nhiqm k] cua thdnh vi6n HQi dong

QuAn tri kh6ng qu6 ndm (05) nam; thdnh vi6n HQi d6ng QuAn tri c6 th€ dugc bAu l4i vdi
i ,.^

sO nhiQm kj,khdng h4n ch6. Trulng hqp tAt ci thdnh vi6n HQi d6ng Quin tri cirng k6t

thirc nhiQm kj'thi c6c thdnh vi6n d6 ti6p tgc ld thdnh vi€n HQi d6ng QuAn tri cho den khi

c6 thdnh vi6n mdi dugc bAu thay th6 vd ti6p qudn cong vi6c.
^ -l 

; ., .3. Tong s6 thdnh vi€n HQi ddng Quan tri kh6ng di6u hdnh phAi chi€m it nhdt mOt phAn ba

(1/3) tdng s6 thdnh vi6n HQi ddng Quin tri. SO luo-ng t0i thi6u thdnh vi€n HQi d6ng

Quin tri kh6ng di6u hdnh dugc x6c dinh theo phuong thric tirm tron xu6ng.

Eidu 35: Dd cir, miSn nhiQm, bii nhiQm vn bd sung thhnh vi6n HQi tliing Quin tri
I r" a "1. C6c c6 d6ng n[m gifr cO phAn c6 quy€n bi6u quy6t trong thdi han li6n tuc it nhdt sdu

(06) th6ng c6 quydn gQp sO qryAn bi6u quy6t cua timg nguoi l4i v6i nhau d6 dC cu c6c

img vi€n HQi d6ng QuAn tri. CO d6ng hoic nh6m cO dOng nim git tU l0% dtin dudi

20% tdng sO c6 phAn c6 quydn biOu quyOt duqc dC cu mQt (01) ung vi6n; tir 20% de:n

du6i 30% duqc dC cri t6i da hai (02) tnrg vi0n; tir 30% d)n duoi 40Yo dugc dO cri t6i da

ba (03) img vi6n; ti'40o/o d6n du6'i 50% duoc dC cfi'tOi da b6n (0a) ftng vi6n; t& 50%

d6n dudi 600/o duoc d€ cu'tOi da ndm (05) rirrg vi€n; ti 60% d6n du6'i 70o/o dugc dA cu

tdi da sdu (06) 0ng vi6n; tir 70%d6n 80% dugc d€ cir t6i da bdy (07) rmg viOn; vi tu
80% ddn duli 90o/o dugc dO cir t6i da tdm (08) img vi€n.

^ .,.^ rt2. Viec d€ cu nguoi vio HQi d6ng Quin tri quy dinh tai khodn I Di€u ndy duoc thgc hiQn

nhu sau:

a. Cdc cd d6ng ph6 th6ng ho.'p thdnh nh6m Ae Oe cu ngudi vdo HOi dOng Qudn tri

phdi th6ng bao vA viQc hgp nh6m cho cdc cd dong du hgp bi6t truoc khi khai mac

Dpi hQi d6ng c6 d6ng;

b. C[n cri si5 lugng thenh vi€n HQi d6ng Quin tri, c6 ct6ng hopc nh6m c6 d6ng quy

dinh tpi khoAn I Di€u ndy duoc quyen d€ cri m6t hodc m6t sO nguoi theo quyrit

dinh cua Dai hQi d6ng c6 d6ng ldm ring cu'vi6n HQi d6ng Qudn tri. Trucrng hqp
A,

s6 itttg cu'vi6n duoc cO d6ng hodc nh6m cd d6ng d0 cu thAp hon sd (mg cit vi€n

md h9 duo-c quyAn di: cu theo quy6t djnh cua Dai hOi d6ng c6 d6ng thi sti ung cu

vi€n cdn l4i do HQi d6ng Quin trivd c6c cO d6ng kh6c dO cu.
A.3. Truong hqp s6 lugng c6c tmg viOn HQi ddng Quin tri th6ng qua dd ctr vd img cu vdn

kh6ng dri s6 lugng cAn thi6t, HQi d6ng Quin tri duong nhiQm c6 th6 dO cu th6m irng cir

vi6n hodc t6 chf'c dO cu theo co ch6 duoc 86o hiOrn Hung Vuong quy dinh tpi Quy ch6

nQi bd vd quAn tri BAo hi€nr Hung Vr'mg. Thu tuc HQi ddng QuAn tri duorrg nhiQnr gi6i

thiiu ulrg vi8tr Ilpi dirrrg (lltrirr tli plui rlrrrlc crirtg l.iri rrj r(1lrU v,{ l.rlrrii rlu'(rc f)fli lrrli rt'rng
i-^

nA dAng thAng ryrn tnrhr lrhi tiFn hinh d0 crj'theo quy rlfnh phrip luflt
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4. Thdnh viOn HQi <16ng QuAn tri khdng cdn tu c6ch thdnh vi€n HDQT trong c6c trudng
hgp sau:

a. Kh6ng <16p rmg dri ti6u chuAn vd di6u ki6n theo quy <linh tai Di€u 33 ctra DiAu lQ nny.

b. ThAnh vi6n d6 gtri dcrn bdng vdn bAn xin tir chric ttiin tr.u sd chinh cira 86o hii5m

Hung Vucrng;

c. Thenh vi6n c16 bi r6i lo4n t6m thAn vi thenh vi6n kh6c cria HQi tl6ng Quin tri c6

nhfrng bdng chimg chuyOn mdn chimg to nguoi d6 kh6ng cdn n6ng luc hanh vi;
d. Thanh vi6n d6 kh6ng tham dg c6c cuQc hop cira HQi d6ng Quan tri li6n tuc trong

vdng s6u (06) thSng md khong c6 sg chAp thufln cria HQi dong euin trf vd HQi <I6ng

Quan tri quytit ttinh chfc vu cta ngudi niy bi b6 trting;

e. Thanh vi6n d6 bi bai nhigm theo quy6t dinh cria Eai hQi <l6ng c6 rl6ng.

f. Thanh vi6n d6 bi khdi t6 theo quytit dinh cua co quan c6 thAm quycn. Trucrng hqp

niy, HQi d6ng Quan tri s€ quy6t dinh tu c6ch thenh viOn HOi d6ng Quin tri 116 khi
d6nh gi|quytit dinh khdi t6 c6 inh hucrng dtSn thucmg hiQu, ho4t d6ng ctra 86o hi€m
Hung Vuong hay khOng.

5. HQi d6ng Quin tr! phii triQu tOp hqp Dei hOi dOng cd <16ng dO bau bO sung thdnh vi€n
HQi <16ng Qudn tri trong trudng hqp sau d6y:

a. s6 tnanrr vi6n HQi tl6ng Quin tr! bf giam qu6 mQt phAn ba (1/3) so v6i s6 quy tlinh
tai Di6u lp. Trucrng hqp ndy, HQi d0ng Quan tri phii triQu t4p hqp Dpi hQi d6ng c6

d6ng trong thoi h4n 60 ngdy, kr! tu ngdy sO tnanfr vi€n bi gi6m qui mQt phAn ba;

b. SO luqng thenh vi€n HQi ddng Quan trf khong di6u hdnh giim xu6ng, kh6ng b6o

i16m fj lQ theo quy dinh tai khodn 3 Di6u 34 ciaEi6u lQ ndy. Trucrng hqp ndy, HQi

il6ng Quin tri phii triQu tQp hqp Dai hQi dong co ddng trong thdi h4n 60 ngdy, kti tu
ngdy sO thanh vi€n HDQT kh6ng di6u hdnh kh6ng dAm b6o f! lQ quy dinh.

c. Trulng hqp kh6c, tpi cuOc hgp gAn nh6t, opi hQi rtong c6 d6ng bAu thanh vi6n m6i
thay th6 thdnh vi6n HQi d6ng Quin tri da bi mi6n nhiQm, bdi nhi6m.

Trucnrg hqrp dd x6c dfnh dugc tru6c img vi€n, th6ng tin li6n quan d6n cdc imgviOn HQi

d6ng Quin trf dugc dua vdo tdi liQu hgp DAi hQi ddng cO d6ng vd c6ng UO tOi thii5u mudi
(10) ngdy tru6c ngdy khai mac cu6c hop Dai hQi d6ng c6 ctOng tr6n trang th6ng tin diQn

tir ctra COng ty ee c6 dOng c6 th6 tim hi6u vd c6c img vi6n ndy tru6c khi b6 phii5u. LIng

vi6n HQi ddng Quin trf ph6i c6 cam t6t Uing vdn bin vC tintr trung thpc, chinh x6c vd

hqp ly cir- c6c th6ng tin c|nhdn dugc c6ng bti vd phii cam k6t thgc hiQn nhiQm vg mQt

c6ch trung thgc n6u dugc bdu ldm thdnh vi6n HQi tl6ng Quan trf.

7. ViQc bO nhiQm c6c thdnh vi6n HQi d6ng Quan tr! phni dugc c6ng b6 ttrOng tin theo c6c

quy ttfnh ctra phrip luflt v€ chimg kho6n vd thi trudng chfmg khoan.

Didu 36: Quydn hgn vi nghia vg cria HQi tl6ng Quin tri
1. Hopt dQng kinh doanh vd c6c c6ng viQc cira BAo hitim Hung Vucrng phii chiu sp gi6m

s6t vd chi dao ctra HQi ddng Quin tr!. H6i d6ng Quin tri ld co quan quin $ Bno hi€m

Hung Vucrng, c6 todn quydn nhdn danh 86o hi€m Hirng Vuong d€ quytit tlinh, thgc hiQn
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c6c quy6n vd nghia vp cria Bio hi6m Hung Vuong kh6ng thuQc thAm quydn cta D4i hQi
-t i-^qong co oong.

Quy6n vd nghia vg cira HQi d6ng QuAn tri do luQt ph5p, Di6u lQ Bno hi6m Hing Vuong

vi D4i hQi tt6ng cO ddng quy tfinh. Cr,r th,5, HQi d6ng Quin tri c6 nhfrng quyCn h4n vd

nghia vu sau:

a. Quyi5t dinh chi6n lugc, ki5 ho4ch ph6t triiSn trung h4n vd kt5 hopch kinh doanh hang

ndm cira c6ng ty;

b. Kitin ngh! lo4i c6 phAn vd tOng s0 c0 phAn dugc quy6n chdo b6n ctra timg loai; Ed

xu6t vigc ph6t hdnh tr6i phitiu chuy6n C6l va tr6i phi6u kdm chimg quy€n;

c. Quyi5t dinh b6n c6 phAn m6i trong pham vi s6 cO phAn ducr. c quyAn chdo b6n cfia
a. -. ,timg lo4i; quy€t dinh huy dQng th6m v6n theo hinh thirc kh6c;

d. Quy6t dfnh gi6 b6n c6 phdn vi tr6i phitiu theo quy ilfnh cua BAo hi6m Hung Vucmg;

e. Quyi5t dinh mua lai cO phAn theo quy dinh tai khoin 2 DiAu 12 crtaDi6u lQ ndy;

f. Quy6t dinh gi6 chdo b6n c6 phi6u, tr6i phi6u trong trucrng hqp dugc D4i hQi d6ng cO
,l

oong uy quyen;

g. Quytit dinh phuong 6n dAu tu vd du 6n dAu tu trong thAm quyAn vd gi6i h4n theo quy

dinh cta ph6p lu4t;

h. ViQc vay ng vi viQc thqc hiQn c6c kho6n th6 ch6p, b6o d6m, b6o lSnh cira COng ty;

i. Vi0c mua ho{c b6n cO phAn, phAn vdn g6p t4i c6c c6ng ty kh6c dugc thdnh lQp 6 ViQt

Nam hay nu6c ngodi;

j. Quytit dinh gini phdp phdttriCn thi trudng, tit5p thi vd cdng nghg;

k. Th6ng qua hqp ddng mua, bdn,vay, cho vay vd hqp d6ng kh6c c6 giir tri nho hon

35%t6ng gi|tri tdi sin dugc ghi trong b6o c6o tdi chinh gen nh6t cua B6o hitSm

Hing Vucmg. Quy ttinh ndy khdng 6p dUng eOi v<yi hqp d6ng vd giao dich quy <linh,

t4i khoin I vd khoin 3 DiAu 32 cinDiAu lQ ndy;

l. Quy6t dinh ctr ngudi dai diQn theo uy quyen thpc hiQn quy6n sd hiru c6 phAn hodc

phAn v6n g6p cira 86o hi6m Hung Vucrng t4i cdc doanh nghiQp kh6c; quy6t dinh mric

thir lao vd lgi ich kh6c cira ngudi dai diQn theo iry quy6n <16;

^l .x
m. Bdu, mi€n nhiQm, bdi nhiQm Chir tfch HQi d6ng Quan tri; kV Hqrp ddng lao d6ng vdi

TOng Gi6m d6c, Thdnh vi€n BKS chuyOn trhch; bO nhigm, mi6n nhiQm T6ng Gi6m

d6c, cdc Ph6 Tdng Gi6m dOc vd t<6 toan tru&ng vit c6c chrlc danh tir c6p Gi6m

tt6c/Ph6 Gi6m d6c fh6i tr0lOn; th6ng qua viQc tuyiSn dUng, bO nhipm, miSn nhiQm,

kf luQt, c6ch chr?c c6c chric danh Gi6m d6c/Ph6 Gi6m t16c Chi nh6nh/Phdng Kinh

doanh, Gi6m <t6c/Ph6 Gi6m d6c c6c Phdng/Ban t4i Trg sd chinh, Trucmg Vdn phdng

dai diQn ctra Bio hi6m Hung Vuong cdn cri theo d0 xu6t cira T6ng GiSm tltic; quytit

ilinh viQc b6 nhigm, miSn nhiQm, kj' luit, c6ch chric nhdn sy thuQc c6c tlon vi tr.uc

thuQc HDQT, chc chirc danh kh6c kh6ng thuQc thAm quy6n ctra EHDCD; quytit
,.^dinh, tiOn luong vi quy€n lqi kh6c ctra nhimg ngucri d6; cir ngudi <lai diQn theo try

quydn tharn gia HQi d6ng thdnh viOn hoflc Dpi hQi ttdng c6 tt6ng t} c6ng ty khfc,
quyi5t dinh mrlc thtr lao vd quyAn lgi kh6c cira nhtng ngudi d6;
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n. Gi6m s6t, chi d4o Tdng Girim d6c vd ngucri didu hnnh kh6c trong di6u hdnh cdng

viQc kinh doanh hing ngdy cria 86o hiOm Hung Vucrng;

o. Gi6i quy6t c5c khit5u npi cria C6ng ty A6i vOi nguoi di6u hdnh doanh nghiQp cfing

nhu quytft dinh lpa chgn d4i diQn ctra Cdng ty dC giai quy6t cfuc vfinAd t6n quan t6i
c6c thri tpc phdp l)7 ddi vdi nguoi didu hanh d6;

p. Quy6t dinh co c6u t6 chrlc, quy chti quin g nQi bQ cira Bio hi6m Hung Vucrng, quytit

dinh thenh lflp, ch6m dut hopt dQng, s6p nhfp c6ng ty con, chi nh6nh, vdn phdng tl4i

diQn vd viQc g6p v6n, mua c6 phdn cira doanh nghiQp k*r6c; quyi5t dinh viQc thay t16i

t6n chinh thrlc, t6n giao dich, tOn vi6t tit, bieu tugng, noi <1{t tr.u sd chinh cua 86o

hi€m Hung Vuong; Quy6t finh co c6u, bQ m6y t6 chric, nh6n su vi c6c v6n dA khac

li6n quan dtin hopt dQng cira cOng ty con.

q. Dinh gi6 hopc quy6t dinh vigc thu6 t6 chric dfnh gi5 chuy6n nghiQp dinh gi6 c6c titi
sin g6p vio 86o hi€m Hung Vucrng, bao gdim: vdng, quyAn sil dgng d6t, quyen sd

hiru tri tuQ, c6ng nghQ, bi quyi5t cdng nghQ vd c5c tdi san kh6c;

r. DuyQt chucrng trinh, nQi dung tdi liQu phlrc vp hQp Eai hQi ddng c6 d6ng, triQu tfp
hqp Eai hQi tl6ng c6 d6ng hoac l6y y ki0n Ae O4i hQi il6ng cO d6ng th6ng qua quy6t

dinh;

s. Trinh b6o ciro quy6t to6n tdi chinh hang ndm l6n E4i hQi ddng cO d6ng;

t. B6o c6o Dai hQi d6ng c6 ddng viQc HQi <t6ng Quin tri bO nhiQm T6ng Gi6m ddc;

u. 86o c6o cho DHDCD vd chiu h6ch nhiQm tru6c DHDCD vA ho4t tlQng cria HDQT;

v. Ki6n nghi mric ci5 tric dugc trh; quy6t dinh thdi hpn vd thri Qc tri cd tuc hopc xri l;f

16 ph6t sinh trong qu6 trinh kinh doanh;

w. Kitin nghi viQc tO chfc lql, gihithi5, y6u cAu phd sin Bio hi6m Hung Vuong;

x. HDQT xdy dpg "Quy chti tO chrlc vd Ho4t dQng ctra HQi ddng Quin tri" d6 cU th6

h6achc nQi dung v6 t6 chric bQ m6y, ili6u hdnh hopt <lQng hdng ngiy cria HEQT;

y. QuyAn vd nghia vu kh6c theo quy <linh cira ph6p luft vd Ei0u lQ c6ng ty.

HQi d6ng QuAn tri th6ng qua quyi5t dfnh bing bi6u quy6t tpi cuQc hgp, 6y f kii5n bing

vdn b6n ho{c hinh thrlc kh6c do Di6u lQ B6o hi6m Hung Vucrng quy dinh. Mdi thenh

vi6n HQi d6ng Quin trf c6 mQt phitiu bi6u quytit.

Khi tfurc hiQn chrlc ndng, quyCn vd nghia vp cira minh, HQi d6ng Quin tri tudn thri dung

quy dinh cira phdp luft, Di6u l9 B6o hi6m Hung Vucrng vi nghi quyi5t ctra Dpi hQi ddng

cO d6ng. Trong trulng hqp nghi quyi5t do HQi d6ng Quin tri th6ng quatr6iv6i quy dinh

cria ph6p luflt hopc Di6u lQ BAo hiiSm Hirng Vuong gdy thiQt h4i cho B6o hi6m Htng
Vucrng thi c6c thanh vi6n t6n thenh th6ng qua nghi quy6t d6 phni cr)ng li6n <16i chiu

tr6ch nhiQm c6 nhdn v6 nghi quyrit d6 vd phii dAn bt thiet hpi cho 86o hi6m Hung

Vucrng; thenh vi6n phin e6i ttrOng qua nghi quyiSt n6i trOn dugc miSn tru tr6ch nhiQm.

Trudng hgp ndy, c6 d6ng sd htfu c6 phAn cria B6o hi6m Hirng Vuong li6n tpc trong thdi

hqn it nfr6t Ot ndm c6 quydn y6u cdu HQi d6ng Quan tri dinh chi thlrc hiQn nghi quyi5t

n6i tr6n.
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Di6u 37: Chfr tich HQi ddng Quin tri
1. HQi tl6ng Quin tri phii lga chgn trong s6 c6c thdnh vi6n HQi ddng Quan trf d€ bAu ra

mQt Chri tich. Chtr tich HQi ddng Quin tri kh6ng ki6m nhiQm chrlc vg Tdng Gi6m d5c

cria B6o hi6m Hung Vucmg.

2. Chir tich HQi ddng Quan tri c6 cdc quy6n vd nghia vq sau ddy:

a. Lflp chucrng trinh, k6 hopch ho4t dQng cua HOi d6ng eu6n trf;
b. Chu6n bf chucrng trinh, nQi dung, tdi liQu phUc vU cuQc hgp;

c. T6 chrlc viQc th6ng qua nghi quyi5t cira HQi ddng euAn tri;
d. Girim s6t qu6 trinh to chrlc thgc hi6n c6c nghf quyiSt cria HQi d6ng eu6n tri;
e. TriQu t$p vd ldm chri tga cuQc hgp Eai hOi d6ng co d6ng, cuQc hgp HQi d6ng eunn

tri;
f. Quydn vd nghia vu kh6c theo quy tfinh ctra ph6p luflt vd Di6u lQ.

Chri tich HQi ttdng QuAn tri phii c6 tr6ch nhiQm d6m b6o viQc HQi ddng Quan tri gui b6o

c6o tdi chfnh ndm, b6o c6o ho4t ddng ctra 86o hi6m H.rng Vucrng, b6o c6o kiiSm to6n vd
b6o c6o ki6m tra cria HQi dong Quin tri cho c6c c6 d6ng t4i Dai hOi <l6ng c6 dong.

Tru<rng hqp Chn tich HQi tt6ng Quin trivhngm{t ho{c kh6ng th6 thgc hiQn dugc ntriQm

vp cria minh thi riy quy6n bing vdn bin cho mQt thanh vi6n HQi d6ng Quin tri kh6c thuc
hiQn c6c quyAn vd nghia 4r ctra Chri tich HQi ddng Quin tri theo quy dinh tai Di6u lQ vd

Quy chi5 ho4t dQng HQi dong Quin tri cria c6ng ty. Trudng hqrp kh6ng c6 ngudi rlugc try
quydn thi c6c thenh vi6n cdn lai bAu mQt ngudi trong si5 c6c thdnh vi6n tpm thoi gif
chric Chri tich HQi d6ng Quin tritheo nguydn tic da s6.

Trudng hqrp Chn tich HQi ddng Quan tri tu chirc hoflc bi bdi nhiQm, mi6n nhiQm theo

Quyi5t dlnh cua HQi it6ng Quan tri thi HQi d6ng Quin tri phAi bAu ngudi c6 dir didu kign,
tiOu chudn thay thi5 trong thdi hqn mudi (10) ngdy te tu ngiy euy6t dinh bdi nhi6m,
mi6n nhiQm cria HQi tldng Quan tri c6 hiQu lgc. viQc thay d6i chri rfch HDer phai
duoc ccr quan c6 thAm quydn ch6p thuan bing vdn ban vd phii cdng bi5 vigc thay d6i
theo quy dinh cria phdp luQt ve nnn doanh bio hii5m.

Didu 38: Cr[c cuQc hgp cria IIQi tldng Quin tri
1. Chri tich HQi tl6ng Quan trf sE dugc bdu trong cuQc hgp dAu ti6n ctra nhi6m k! HQi d6ng

Quan tri trong thoi h4n 07 ngdy ldm viQc, ki5 tir ngdy ktit tnric bAu cir HQi tt6ng euan tri
nhiQm k' d6. CuQc hgp niy do thanh vi€n c6 s6 phitiu bAu cao nh6t hopc tf lQ phiilu bAu

cao nh6t triQu t$p vd cht tri. Trudng hgrp c6 nhi€u hcm mQt thanh vi6n c6 s6 phi6u bAu

ho{c tf lQ phii5u bAu cao nhdt va ngang nhau thi c6c thdnh vi0n bAu theo nguye n tgc da

si5 d6 chqn 0l ngudi trong s6 h9 triQu tflp hqp HQi ddng eu6n tri.
2. HQi ddng Quan tri c6 th6 hqp dinh k) hoac b6t thucrng khi th6y cdn thi6t vi lgi ich ctra

COng ty. HQi ddng Quin tri hqp tai tr.u sd chfnh cria Cdng ty hoflc 6 noi kh5c. Chri tich
c6 th0 trieu t{p hgp b6t ky khi ndo th6y cAn thi6t, ntrung it nhAt h m6i quf phAi hc.,p mQt
(01) hn.
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3. Ngodi ra, Chfi tich HQi ddng Quan tri phai tri6u tAp hgp HQi d6ng Quin tri, khdng duoc
tri hodn nr5u khdng c6 ty do chinh d6ng, khi m6t trong srl c6c dOi tuqng dudi ddy dC nghi
bing vdn bAn trinh bdy muc dich cu6c hop vi cdc vdn d€ cAn th6o ludn va quy6t dinh
thu6c thAm quy6n cua Hdi ddng Quin tri:
a. c6 de nghi cua Ban Ki6m so6t ho{c Thdnh vi€n dOc lflp HQi d6ng eu6n tri.
b. c6 dA nghi cua T6ng Gi6m d6c ho6c it nhAt ndm (05) c6n bQ qu6n lj kh6c;

c. C6 de nghi cua ft nhAt hai (02) thdnh vi€n H6i d6ng euAn tri;
4. C6c cu6c hop HQi cl6ng QuAn tri n€u tai Khoin 3 Di6u ndy phii dugc ti6n hdrnh trong

thdi hpn 07 ngity lhm vi€c kO tu ngdy nh6n duoc dC nghi quy dfnh tai kho6n 3 Dieu niy.
Trucrng hqp Cht tich HQi d6ng QuAn tri khdng ch6p nhfln triQu tflp hop theo d0 nghi thi
Chu tich HQi dOng QuAn tri phdi chiu tr6ch nhi6m v€ nhirng thi€t h4i xdy radOi vOi gao

hitim Hung Vuong; nhD'ng ngu'o'i dd nghi to chu'c cuoc hop duoc d6 cQp dtin o KhoAn 3

Ei€u ndy c6 th6 tu minh triQu t4p hqp H6i dong eu6n trl.
5. Trudng hop c6 y6u cAu cua ki6m to6n vi6n dQc lflp, Cht tich HQi d6ng Qudn tri phdi

triQu tdp hqp HQi d6ng QuAn tri d€ bdn v€ b6o c6o ki6m to6n vd tinh hinh Bio hi€m
Hirng Vucrng.

6. Ch0 tich HOi d6ng qudn tri lAp chuong trinh nghi su, thdi gian vd dia diOm hqp, C6c

cuOc hop HQi d6ng QuAn tri duoc ti6n hdnh o'Tru sd chinh cta Bio hi6m Hung Vuong
hodc noi khdc o ViQt Nam hodc o nudc ngodi theo quy6t dinh cira Chri tich Hdi d6ng

Quin tri vd ctuoc su nh6t tri ctra HQi d0ng Qu6n tri.
7. Chri tich HQi d6ng QuAn tri hodc nguoi triQu tflp hgp HQi dOng QuAn tri phAi gui thOng

b6o mdi hop chQm nh6t o: ngdy ldm vi€c trudc ngdy hgp. Th6ng b6o moi hgp phii x6c

dinh cu the thdi gian vd dia di€m hop, chuong trinh, cdc vdn Ae tnao lu6n vd quy6t dinh.
Kdm theo thdng b6o moi hgp phai c6 tdi li€u su dpng tai cu6c hgp vd phitiu biOu quy€t

cua thdnh vi6n,

Th6ng b6o moi hop duoc gui bing buu di€n, fax, thu diQn tir hodc phucrng tiQn kh6c,

nhmg phAi bAo dim d6n duoc dia chi cira timg thdnh vi€n H6i d6ng Quin tri duoc ddng

kli t4i Bdo hi€m Hung Vuong.

8. Chtr tich HOi ddng Qudn tri ho6c nguoi tri€u tap g0'i th6ng b6o moi hop vd c6c tdi li€u

kdm theo d6n c6c Ki6m sodt vi6n nhu eOi vOi c6c thdnh vi6n HQi dOng QuAn tri.
Ki€m so6t vi€n c6 quyOn du c6c cu6c hop cua HQi ddng QuAn tri; c6 quyCn thdo luAn

nhrmg kh6ng dugc biOu quy6t.

9. C5c cu6c hop cua HQi d6ng Qudn tri lAn thf nh6t chi duoc ti6n hdnh khi c6 it nh6t ba

phAn tu (3/a) sO thdnh vi€n H6i d6ng Quin tri c6 mdt truc ti6p hodc thdng qua nguoi clai

di€n (ngu'oi ducyc 0y quy€n).

Trucrng hqp khdng dir sO thdnh vi€n du hop theo quy dinh, cuQc hgp phdi dugc triQu t{p
lai trong thoi han 07 ngdy k€ tu ngdy dg dinh hgp lAn thri nhAt. cuQc hgp triQu tflp lpi

cluoc ti6n hdnh n6u c6 hon mot ntra (1/2) so thdnh vi€n HQi d6ng euan trf dr,r hpp.

l0.Thdnh vi€n I{6i dong QuAn tri du'oc coi id tham dq vd bi6u quy6t tai cu6c hqp trong

trudng hop sau ddy:
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a. Tham du vd bi6u quy€t truc ti6p tai cu6c hop;

b, Uy quy0n cho ngudi kh6c dOn dU hqp theo quy dfnh tai Di€u lQ ndy.

c. Tham dg vi bi6u quy€t thdng qua h6i nghi truc tuydn hodc hinh thirc tucrng tp kh6c;

d. Gui phi6u bi€u quy6t d6n cu6c hgp th6ng qua thu, fax, thu diQn tri.

Vt6i tnann vi6n HQi d6ng Quin tri hoflc nguoi dugc uy quyAn truc ti6p c6 mdt v6i tu
clch cd nhdn tai cuQc hpp HQi d6ng QuAn tri c6 m6t (01) phi6u bi6u quy6t

Trucrng hotr gui phi6u bi6u quy€t d6n cu6c hgp th6ng qua thu, phi6u bieu quyet phai

dtmg trong phong bi kin vd phdi dugc chuy6n d6n Chir tich HQi d6ng QuAn trt cham nhAt

mQt gid trudc khi khai mpc. Phitiu biOu quy6t chi duoc md trudc sr,r chfng kii5n cua tAt

cA nhfing ngudi dU hqp.

Thdnh vi6n HQi d6ng Qu6n tri khdng duoc bi6u quyt5t vdi cdc hqp d6ng, c6c giao dich

hoflc d€ xuAt me thdnh vi6n d6 hodc nguoi liOn quan tdi thdnh vi6n do c6 lqi ich. Thdnh

vi€n HQi d6ng Quin tri kh6ng duoc tfnh vdo s0 luqng dai bi€u tOi tnieu cAn thi6t c6 mflt
dO c6 th€ td chric cudc hop H6i d6ng Qudn tri v0 nhirng quy6t dinh md thenh vi€n d6

kh6ng c6 quyAn biOu quy6t;

I L CuQc hop cria HQi d6ng Quin tri c6 th6 tO chric theo hinh thirc hQi nghi trgc tuy6n giira
c6c thdnh vi€n cria HQi d6ng Quin tri khi t6t cA hodc mdt sO thdnh vi€n dang o nhftng

dia di€m kh6c nhau v6i di6u kiQn la m6i thanh vi6n tham gia hop dAu c6 th€:

a. Nghe ttrng thdnh vi6n Hdi ddng Qu6n tri kh6c cirng tham gia ph6t bi6u trong cu6c

hqp;

b. Ph6t bi€u vdi tAt cit circ thenh vi0n tham dq kh6c mQt c6ch d6ng thoi.
l2.YiQc trao d6i giira c6c thinh vi6n c6 thtl thuc hiQn mQt c6ch truc titip qua diQn tho4i hopc

bing phuong tiQn li€n lac th6ng tin kh6c hoflc ld k6t hqp tdt ch nhirng phucrng thfc ndy.

ThAnh vi6n HQi d6ng QuAn tri tham gia cuOc hgp nhu vfly duoc coi ld "c6 m{t" tai cu6c

hqp d6. Dia di€m cu6c hop dugc td chfc theo quy dinh ndy ld dia di6m md nh6m thanh

viOn HQi ddng QuAn trf d6ng nhAt tap hgp lai, ho[c ni5u khdng c6 mQt nh6m nhu vdy, 1]r

dia di6m md Chtr toa cuQc hgp hiQn di6n.

C6c quy6t dinh duqc th6ng qua trong mdt cuQc hgp truc tuy6n duoc t6 chric vd ti6n hdnh

mdt c6ch hgp thiic c6 hi€u luc ngay khi k6t th0c cu6c hop nhung phAi duoc khing dinh
bing c6c chir ky trong bi6n bdn cira tdt ctt thdnh vi€n HQi d6ng QuAn tri tham dq cuQc

hqp ndy.

13. Nghi quy6t cria HOi d6ng Quin tri dugc th0ng qua n6u duoc da s6 thann vi€n dg hop t6n
thdnh; trudng hop s6 phi6u ngang nhau thi quytit dinh cudi cirng thudc vA phia c6 1i ki6n

cila Chfi tich H6i d6ng Qudn tri.

1a. Nghi quyt5t theo hinh thric l6y y ki6n bing v[n bin duoc th0ng qua tr6n co so y ki6n t6n

thdnh c0a da so thanh vi6n HQi ddng Quin tri c6 quydn bidu quy6t. Nghi quy6t ndy c6

hiQu lr,rc vd gi6 tri nhu nghi quytit cluoc c6c thdnh vi6n HQi d6ng Quin trf th6ng qua tpi

cu6c hop dugc triQu tQp vd td chric theo th6ng 16.

15. Chir tich IIr;i deing QuAn tri cd tr6ch nhi€m chuyEn bi€n ban hop HOi ddng Quan tri cho

cic thinh vi6n vi hidrr hrirr rfri k\ Lrnng nhinrg xrif thu,q r,,c r0ng r,,i0r: r$[ duryc tiirr lrirrlr
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trong c6c cudc hop d6 tru'khi c6 y ki6n phAn d6i v6 nQi dung bi€n ban trong thoi han

muoi (10) ngdy te * nri chuyOn di.

16. Thenh vi€n HQi d6ng Qudn triphAitham dr,r dAy dtr c6c cu6c hop cua HQi d6ng QuAn tri.
ThAnh vi6n duoc iry quy6n cho ngudi kh6c dp hgp ndu dugc cla sO tnann vi6n HQi ddng

Qudn tri chAp thudn.

Diitu 39: Bi6n bin hqp HQi tliing euin tri
L C6c cu6c hop cira Hdi ddng Quin tri phii duoc ghi bi€n bin vi c6 thd ghi 6m, ghi vd luu

gifr dudi hinh thric diQn tir khdc. Bi€n bdn ph6i lAp bing titing Vigt, c6 th6 l4p th€m bing
ti6ng nu6c ngoii vd phii c6 chfi ky ctntdt ctt c6c thdnh vi€n H6i ddng QuAn tri tham du
cuQc hop hodc Bi6n b6n du'cvc lap thdnh nhi6u bAn vi m5i bien bin c6 chfi'kri ctra ft nh6t

mQt (01) thdnh vi€n H6i ddng Quan tri tham gia cudc hop. Bi€n b6n hqp H6i ddng Quin
tri c6 c6c noi dung chu yiiu sau ddy:

a. TOn, dia chi tru sd chinh, md s5 doanh nghiQp;

b. Muc dich, chuong trinh vd nQi dung hqp;

c. Thoi gian, dia di6m hop;

d. Ho, tdn tung thdnh vi6n du hgp hopc ngudi duoc ity quydn dU hqp vd c6ch thric dU

hqp; hq, t6n c6c thdnh vi€n khdng dU hqp vd lli do;

e. Cdc vdn d€ dugc thio luAn vd bi6u quy6t t4i cuQc hop;

f. T6m t6t ph6t bi€u y kitin cfia ttmg thenh vi6n dy hop theo trinh tg diSn bit5n c0a cu6c

hqp;

g. K6t qui bi€u quy€t trong d6 ghi 16 nhftrg thdnh vi€n t6n thdnh, kh6ng t6n thdnh vd
kh6ng co y ki6n:

h. C6c v6n dd da duoc thong qua;

i. HQ, t6n, chir ky chri tga vh nguoi ghi bi€n bAn.

2. Chtr toa vd ngudi ghi bi6n bdn phii chiu tr6ch nhiQm ve tinh trung thuc vd chinh x6c cta
ndi dung bi€n bin hqp HQi d6ng QuAn tri.

3. Bi€n b6n hqp H6i ddng Quin tri vd tdi li€u s0'dung trong cuQc hop phii duoc luu gitr tai
tru so chinh cira Bdo hi6m Hung Vu'ong.

4. Bi€n bAn lap bing ti6ng ViQt vd ti6ng nuoc ngodi c6 hiQu luc ngang nhau. Tru&ng hqp

c6 su kh6c nhau vd n6i dung bi€n bAn ti€ng Vi6t vd titing nu6c ngodi thi nQi dung trong
bi€n bin ti6ng ViQt c6 hiQu luc 6p dung.

Di6u 40: Cric ti6u ban trgc thudc HQi tl6ng Quin tri
L HQi d6ng Quin tri c6 thd thanh l4p vd uy quy6n cho c6c ti6u ban truc thuOc. Thdnh viOn

cta tiiiu ban c6 th6 g6m mOt hoac nhiOu thenh vi€n cira HQi d6ng Quin tri vd m6t ho[c
nhi6u thenh vi6n b€n ngodi theo quy6t dinh cria HQi dOng QuAn tri. OOi vOi ti6u ban vA

nhdn sg, luong thudng, HOi d6ng QuAn tri cAn b6 nhiQm 0l thdnh vi€n HQi ddng Quin
tri khdng diAu hdnh lim truong ban c6c ti6u ban nhdn sr,r, ti6u ban lucrng thucrng, Trong

\
)(
It

T^rrtg

./,,"1
-.$)-7

I

I

I

I

JI

y-



qu6 trinh thgc hiQn quydn han duoc 0y th6c, c6c ti6u ban phdi tuAn thu c6c quy dinh md

HQi d6ng QuAn tri d0 ra. Nghi quy6t cira ti6u ban chi c6 hi6u lyc khi c6 da s6 thdnh viOn

tham du vd bi€u quy6t th6ng qua tai cu6c hop.

2. ViQc thyc thi quy6t dfnh cua HQi d6ng QuAn tri, ho[c cria ti6u ban truc thudc HOi ddng

QuAn tri, ho{c cria ngudi c6 tu c6ch thdnh vi6n ti6u ban HQi d6ng QuAn trl phAi phir hqp

vdi c6c quy dinh ph6p luft hiQn hdnh vd quy dlnh t4i Dieu lq c6ng ty.

Didu 41: Quydn duqc cung cAp thdng tin cia thinh vi6n HQi tliing Quin tri
1. Thanh vi€n HQi d6ng QuAn tri c6 quy6n y6u cAu TOng Gi6m d6c, Ph6 T6ng Gi6m d5c,

Gi6m d6c cdc don vi trong BAo hi€m Hirng Vuong cung c6p c6c thOng tin, tdi li€u v€

tinh hinh thi chfnh, hoat d6ng kinh doanh cua BAo hi6m Hung Vuong vh c[ra c6c don vi

trong BAo hi6m Hung Vuong.

2. Ngudi duoc y6u cAu phAi cung cAp kip thoi, dAy d0 vd chfnh xdc cdc thOng tin, tii li6u

theo yOu cAu cira thenh vi6n HQi d6ng Quin tri.

CHUONG VIII

BAN KIEM SOAT

Diiiu 42: Ban Ki6m sodt

L Ban Ki6m so6t do Dai hOi dOng cO d6ng bAu ra, thay mat cO ddng dC ki6m so6t mQt c6ch

dQc lfp, kh6ch quan vd trung thuc, moi hoat dQng sdLn xu6t, kinh doanh, quAn tri vd diAu

hdnh ctra Bdo hi€m Hung Vuong.

2. Ban Ki6m sodt c6 tu 03 d6n 05 thanh vi€n, nhiQm kj, cria Ki6m so6t vi€n kh0ng qu6 05

ndm vd Ki0m so6t vi€n c6 th6 dugc bAu l4i vdi sO ntriQm kj,kh6ng h4n ch6. Ban Ki€m

so5t phAi c6 hon m6t n[ra sO tna*r vi6n thudng trri o ViQt Nam.

3. Cdc Ki6m so6t viOn bAu mQt nguoi trong s6 hq ldm Truong Ban Ki6m so6t theo nguy€n

thc d.a s6. Truong Ban Ki6m so6t phdi ld kt5 to6n vi€n hoflc ki6m to6n vi€n chuy€n

nghiQp vd ph6i ldm vi6c chuy€n tr6ch tai Bdo hi€m Hung Vuong.
i t -!. r rr'i . '.'A4. Trudng hcr-p Ki€m so6t vi€n c6 cung thdi di€m k6t thiic nhipm kj, mn Ki€m so6t vi€n

nhiQm kj,m6i chua duoc bAu thi Ki6m so6t vi6n da h6t nhiQm kj,vdn ti6p tpc thgc hiQn
X.quy6n vd nghia vu cho d€n khi Ki6m so6t vi6n nhiQm k! m6i duoc bAu vd nh6n nhi6m

vu,

5. Trucrng ban ki6m so6t c6 cdc quydn vd tr6ch nhi€m sau:

a. TriQu t4p cu6c hop Ban ki6m so6t;

b. YOu cAu HQi d6ng quin tri, Gi6m dOc (T0ng gi6m ddc) vd ngudi di6u hdnh kh6c cung
I , ,r^ -Ar, '.4cap cac tnong trn llen quan ge bao cao Ban Klem soat;

c. Lflp vd k;i b6o c6o c0a Ban ki6m so6t sau khi da tham khAo y ki6n cua HQi ddng Quin tri

dA trinh Dai hc.li dAng cd ddng,
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6,

7.

Ban ki€m so6t c6 thd ban hdnh c6c quy dinh vd cu6c hop crha Ban ki6m so6t vdr c6ch thric
ho4t dQng crha Ban ki€m so6t. Ban ki€m so6t phai hgp t6i thi€u hai (02) lAn mdt n6m vd

- ..i
cuQc hop ctuoc ti€n henh khi c6 tir hai phin ba (2/3) sd Ki6m so6t vi6n trd lOn dW hqp.

Ban ki6m so6t xdy dprg "Quy ch€ t6 chric vd Hopt dQng cria BKS" d€ cu th€ h6a c6c nOi
r 1.,1

dung v€ tO chric bQ m6y, ho4t dQng cua BKS.

Di6u 43: Ti6u chudn vi eli6u ki6n cria Ki6m sodt viOn

Ki6m soit viOn ph6i c6 ti€u chuAn vd diAu ki6n sau ifdy:

l. Tt dt 26 tu6i trd l6n, c6 du ndng luc hdnh vi dAn sg.

2. C6 sric khoe, phAm ch6t d4o dric tOt, trung thuc vd hidu bitit phap lu4t.

3. C6 ning luc hdnh vi dAn su dAy du vd kh6ng thu6c d6i tugng bi c6m thdnh lAp vd quin
l;f doanh nghi€p theo quy dinh tai khodn 2 Eieu l8 cira Ludt doanh nghiQp;

4. Kh6ng ph6i ld vo hohc ch6ng, cha cl6, cha nudi, mg d6, mg nu6i, con d6, con nudi, anh

ruQt, chi ruQt, em ruQt cira thenh vi6n HOi ddng Quin tri, TiSng Gi6m d6c vd ngudi qu6n

lf kh5c.

5. Kh6ng cluoc giir c6c chri'c vu qudn tri, didu hinh Bio hiOm Htrng Vucrng; kh6ng nh6t

thiet phai la c6 dong hodc ngu'oi lao dong cua BAo hi6m Hung Vuong.

6. Thdnh vi6n BKS khdng du'<rc ldm vi€c trong bQ phan k6 to6n, tdi chfnh cua c6ng ty; ld
thdnh vi6n hay nhdn vi6n ctra c6ng ty. ki€m to6n ddc lqp thgc hiQn ki6m toin cdc birc c6o
tdi chfnh ctra cdng ty trong 03 ndm li6n tru6c d6.

7. Kh6ng cluoc d6ng thdi ld thenh vi6n HDQT, ngudi di6u hdnh cira doanh nghi€p md
thdnh vi€n BKS cia doanh nghiQp d6 dang lA thAnh vi6n HDQT, ngudi diOu hinh t4i
86o hiOm Hung Vuong.

8. Tru'ong Ban ki6m so6t phdi ld k6 to6n vi€n hoac ki€m to6n vi€n chuyOn nghigp vd phAi
ldm vi6c chuy6n tr6ch tai cOng ty.

9. C6c ti6u chuAn vd di6u kiQn kh6c theo quy dlnh kh6c cua phdp ludt c6 li€n quan vd DiAu
l0 Bio hi6m Hung Vuong.

Di6u 44: Quyi,n vh nghia vg cria Ban Ki6m sorit

1. Ban Ki6m so6t thuc hi6n gi6m s6t HOi dOng QuAn trl, Tdng Gi6m d6c trong vi6c quin ly
vd di6u hhnh BAo hiem Hilng Vucrng.

2. KirSm tra tinh hqp ly, hqp ph6p, tinh trung thuc vd mric dQ cAn trong trong qudn lf, diOu

hdnh ho4t dQng kinh doanh; tinh hQ th6ng, nh6t qu6n vd phu hop cua c6ng t6c k6 to6n,

thdng k€ vd lAp b6o c6o tdi chinh.

3. ThAm dinh tinh dAy clu, hqp ph6p vd trung thuc cira b6o c6o tinh hinh kinh doanh, b6o

c6o tdi chinh hing ndm vd 06 th6ng cira BAo hii5m Hung Vuong, b6o c6o d6nh gi6 c6ng

t6c qutn ly cira H6i ddng QuAn tri vA trinh b6o c6o thAm dinh tai cu6c hop thucrng ni€n

Dai hQi d6ng cO ddng.
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4. Rir so6t, ki6m tra vd ddnh gi6 hiQu lyc vd hiQu quA cira hC th6ng ki6m so6t nQi bQ, ki€m

to6n n6i bQ, quAn lf rui ro vd cinh b6o som cua Bdo hi6m Hung Vuong.

5. Xem x6t sO k6 to6n, ghi chdp kti to6n vi c6c tdi liQu kh6c cia 86o hi6m Hing Vuong,

c6c c6ng viQc quin lf, di€u hdnh ho4t dQng cua Bio hi6m Hung Vuong khi xdt th6y cAn

thi6t hopc theo nghi quy6t cua Dai hQi ddng cO d6ng ho[c theo y6u cAu cira cO dOng holc
nh6m cd d6ng quy dinh tai kho6n 3 Di€u l8 cira Ei6u l€ ndy.

6. Khi c6 yOu cdu cua cd il6ng hoic nh6m cO dOng quy dinh t4i khoAn 3 Ei€u l8 cira di6u

16 ndy, Ban Kiiim so6t thuc hi6n ki6m tra trong thoi h4n 07 ngity lim vi6c, kd tir ngdy

nhfln dugc y6u cAu. Trong thdi h4n 15 ngdy, k€ tir ngdy k6t ttrUc kirSm tra, Ban Ki6m so6t

phAi b6o c6o giiti trinh vd nhirng vdn dO duoc y6u cAu kiOm tra d6n HQi d6ng Qurin tri vd

cO d6ng ho[c nh6m cO d6ng c6 y€u cAu,

ViQc ki6m tra cia Ban Ki6m so6t quy dfnh t4i khoAn nAy khOng duoc cAn tro hoat d6ng

binh thulng c[ra HQi d6ng Quin tri, kh6ng gdy gi6n doan diAu hdnh hopt dQng kinh
doanh cria BAo hi6m Hung Vuong.

7. Ki6n nghl HQi dOng QuAn tri ho[c Eai hQi d6ng cO dOng c6c bi€n ph6p sua d6i, bO sung,

cii ti6n co cAu tO chric quin ly, gi6m s6t vd didu hdnh hoat d6ng kinh doanh cira BAo

hi€m Hr)ng Vuong.

8. Khi ph6t hign c6 thdnh vi€n HQi d6ng QuAn tri, Tdng Gi6m d6c vd ngudi di6u hdnh

doanh nghiQp kh6c vi pham quy dfnh tai Di6u lQ ndy thi phii th6ng b6o ngay bing vdn

bin v6i HQi d6ng Quin tri trong vdng bdn muoi tdm (48) gid, yOu cAu ngudi c6 hdnh vi
vi ph4m chAm dut vi pham vd c6 gi6i ph6p khac phuc hAu qu6.

9. C6 quyAn tham du vi tham gia thAo ludn tai c6c cu6c hqp Dai hQi ddng c6 d6ng, Hdi

d6ng Qudn tri vd c6c cu6c hop khdc cfia BAo hi€m Hung Vuong.

10. C6 quy€n su dung tu v6n dQc lflp, bQ phpn ki6m to6n n6i b0 cira Bio hi6m Hung Vuong
dC thgc hiQn c6c nhiQm vu duoc giao.

11. Ban Ki€m so6t c6 th6 tham khno y ki€n cua HOi d6ng QuAn tri tru6c khi trinh b6o c6o,

k6t lufn vd ki.5n nghi l6n Dai hQi ddng c6 d6ng.

12.Dd xuAt va ki6n ngh! Dai hQi d6ng cd dOng ph€ chuAn t6 chil'c ki6m to6n dQc lap thgc

hiQn ki6m to6n 86o cdo tdi chinh cfia BAo hi€m Hung Vucmg.

13. B5o c6o tai Dai hQi dOng c0 d6ng theo quy dfnh.

14. Thgc hi6n c6c quyen vi nghTa vu kh6c theo quy dinh cua Luflt niy, Dieu lQ BAo hi6m

Hirng Vucrng vd nghi quytit cria Dai hdi d6ng cO dOng.

Didju 45: Quydn cluqc cung cdp thdng tin cfia Ban Ki6m so6t

1. Thdng b6o moi hop, phi6u lAy f ki6n thanh vi6n HQi d6ng QuAn tri vd c6c tdi liQu kdm

theo phii dugc gti di5n c6c Ki6m so6t vi6n cirng thdi di€m vd theo phucrng thric nhu dOi

vdi thdnh vi6n Hdi tl6ng Qudn tri.

2. CAc nghi quydt vi bi6n bAn hgp crha Dai h6i d6ng cd d6ng, HOi dOng Quin tri phii ctuoc

gui d6n cho cdc l(idm soit viOn curg thui diirrr vi tlrcu plruurrg Lhftu rrhu OOi vOi uO

clOug, tltlrrlr v.i€rr II0i r.lurrg Quarr tri.
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5.

86o c6o cta T6ng Gi6m d6c trinh H6i d6ng QuAn tri hoic tdi liQu kh6c do 86o hi6m
Hing Vuong phdt hdnh duoc gi'i ddn cac Ki6m so6t vi€n cung thoi di6m vi theo phuong
thirc nhu COi vOi thenh vi€n Hdi cl6ng euAn tri.

Ki6m so6t vi€n c6 quyAn ti6p cfln c6c hO so, thi li€u cfa BAo hi6m Hung Vuong luu git
tai tru sd chinh, chi nh6nh vd dia di€m kh6c; c6 quydn d6n c6c dia di€m lim vi6c cria

ngudi qudn ly vd nhan vi6n cua BAo hi6m Hiing Vuong trong gio ldm vi6c.

H6i d6ng QuAn tri, thhnh vi6n Hdi d6ng Quan tri, ngudi qudn lli kh6c ph6i cung c6p dAy

dri, chinh x6c vd k1p thoi thdng tin, tdi li6u vO c6ng t6c quAn ly, di€u hdnh vd hopt dQng

kinh doanh ctra Bdo hi6m Hung Vuong theo y€u cAu ctra thanh vi€n Ban Ki6m so6t hodc

Ban Ki6m so6t.

Didu 46: ViQc ri'ng cfr, dd cri', mi6n nhiQm, bii nhi6m KiGm so6t vi6n

L ViQc ring cu', dd cu Ki€m sodt vi0n duoc thuc hi0n tuong tu quy dinh tai DiOu 35 Di€u lQ

ndy. Trudng hqp sO luong c6c img vi0n Ban ki6m so6t th6ng qua d6 ctr vd img cu khOng

dtr sd luong cAn thitit, Ban ki,5m so6t duong nhi6m c6 th€ d€ cir thdm img vi€n ho[c tO

chri'c dA cir theo co ch6 quy dinh tai Di€u 16 c6ng ty vd Quy ch€ ndi bQ v€ quin rri c6ng
ty. Co ch6 Ban ki6m so6t duong nhi6m d€ crl'ri'ng vi€n Ban kii5m sodt ph6i dugc cOng bti
16 rdng vd phAi duoc Dai hdi dong c6 d6ng th6ng qua tru6c khi ti€n hdnh d€ cu.

2. Thenh vi6n BKS bf mi6n nhi€m trong c6c trulng hcrp sau:

a. Kh6ng du ti6u chuAn vd di6u ki€n theo quy dinh.

b. Kh6ng thuc hi€n quy6n vd nghia vp ctra minh trong 06 th6ng li6n tuc, tru trucrng hcr-p bat
khd kh6ng;

c. C6 don tu nhi€m vii du'oc chAp nhan;

d. Bi mi6n nhigm theo quytit dinh cua DFIDCD;

e. C0 d6ng t6 chri'c md thdnh vi6n Ban Ki€m so6t li nguoi dpi diQn theo uy quydn ch6m
dul ho4t dQng.

f. C6 OOng tO chilc kh6ng cu ldm dai diOn nfi'a;

g. 86o hi6m Hung Vuong bi thu hOi giAy phep thdnh ldp vd hoat d0ng.

h. C6c trudng hqp kh6c do Ph6p luAt vd Eieu lq cua Htrng Vuong quy dlnh.

3. Thenh vi€n BKS bi bei nhigm trong c6c trudng hqp sau:

a. Kh6ng hodn thdnh nhi6m vu, cdng vi€c duoc phdn cdng;

b. Vi pham nghiOm trong hodc vi ph4m nhiAu lAn nghTa vu cira Thdnh vi€n Ban KiiSm so6t
theo quy dinh,

c. Vi ph?m quy dinh v,5 tO chirc vd hoat d6ng cira Ban Ki6m so6t, quy dinh cira BHV, ph6p
lu0t c6.nguy co gdy thiqt hai ho{c gAy thiqt hai cho loi ich cria BHV ddn d6n Dai hOi
d6ng cO d6ng xem xdt bdi nhi6m.

d. Theo quy6t dinh cfia DHDCD.

aJ.
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e. C6c trudng hqp kh6c theo quy dlnh tai Didu l€ Bao hi€m Hung Vuo-ng vd quy dinh cira
Ph6p luat.

Eiiju 47: Truirng hqp khuytit thirnh vi6n Ban Ki6m sodt

1. Trudng hop khuy€t chLlc danh Truong BKS, c6c thdnh vi€n cdn lai cua BKS cri'
mOt nguoi tam thay th€.

2. Trong trudng hqp khuyet thanh vi6n BKS vd kh6ng thdnh vi€n con l4i ndo ld
ki6m to6n vi€n hodc k6 to6n vi6n thi Truong BKS phAi d€ nghi HDQT triQu tQp

hop DHDCP bat thuong AC UAu bd sung.

CHUONG IX

ToNG GrAM Eoc, cAN ng euAN l.i xuAc vA THU'xY coNc ry

Di6u 48: Tdng Gi6m tl6c

1. HQi d6ng Quin tri b6 nhiQm mQt ngucri trong sO ho hodc thu6 nguoi kh6c ldm Tdng
+tLrlam OOC.

2. Tdng Gi6m d6c td nguo'i di6u hdnh cdng vi6c kinh doanh hing ngdy cua cdng ty; chiu su

gi6m s6t ci"ra Hdi ddng QuAn tri; chiu tr6ch nhi€m truoc Hoi dong Qudn tri vd trudc ph6p

1u4t v0 vi€c thuc hi6n c6c quy6n vd nghia vu duoc giao. T0ng Gi6m d6c c6 tr6ch nhi6m
,it6 chirc bQ m6y girip vi€c vd trinh H6i dOng QuAn tri th6ng qua theo quy dinh.

3. NhiQm kj' cua Tdng Gi6m d6c kh6ng qu6 05 ndm; c6 thO duoc b6 nhiqm lai v6i sO

nhi6m kj,kh6ng han ch6.

4. Ti6u chuAn vd di6u kiOn cua T6ng Gi6m ddc 6p dung theo quy dinh tai Ludt Doanh

nghiQp vd LuAt kinh doanh bao hi6m.
- -i -i5. Tdng Gi6m d6c c6 c6c quy6n vd nghia vu sau dAy:

a. Nghia vu:

- Thuc hiOn c6c nghl quytSt ci.ra H6i d6ng QuAn tri vd Eai h6i ddng cO d0ng, k6 hoach kinh

doanh vd kd hoach dAu tu' c0a C6ng ty dh du'o-c HQi d6ng Quan tri vd Dai hQi d6ng c6

ddng th6ng qua.

- Lap vd dQ trinh HDQT ph6 chuAn kt5 ho4ch kinh doanh hdng ndrn c0a 86o hitim Hung

Vuong.

- TO chric thuc hi6n k0 hoach kinh doanh vd phuong 6n dAu tu cta 86o hi€m Hung

Vuong.

- Thuc hi€n nhfing bi6n ph6p nAng cao hi€u quA hoat d6ng vd qudn ly cua BAo hi6m Hung

Vuong.

- C6 tr6ch nhi6m xAy dpg cdc quy ch6 vd tO chirc hoat d6ng ctra C6ng ty, phAn c6ng,
l-xphAn cdp, ddu tu, tdri chinh, chi ti€u nQi b0, ti€n luong, khen thuong, tuy6n dung nguoi

,ilao dong, bd nhi6m. miOn nhiQm nhAn su. hQ thdng chric danh vd c6c quy dinh cAn thi6t
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kh6c cho vi€c quan ly, di€u hdnh BAo hi€m Hung Vuong d6 trinh HDQT ban hdnh hodc

ph6 duyQt tru6c khi ban hinh.

Nghia vg kh6c theo quy dfnh cira ph6p luflt, EiAu lQ BAo hi€m Hung vucrng vd nghi
quy6t cua HOi d6ng Quin tri.

QuyAn han:

Quy€t dinh c6c v6n d6 li6n quan d6n c6ng vi6c kinh doanh hdng ngdy c0a BAo hi6m

Htrng Vuong md kh6ng cAn phii c6 quy6t dinh c0a HQi d6ng Quin tri; Quy6t dinh tdt cn

cdc v6n dC g6m viQc klf k6t c6c hqp d6ng bio hi6m, hop d6ng tdi chinh vd thucrng mai,

xdt duy6t bdi thulng trong nghiCp vr,r bAo hi6m, t6 chric vd di€u hdnh ho4t dQng kinh
doanh thuong nhdt cta Bio hi6m Hirng Vucrng theo quy dinh vd theo sg phdn c6p cira

HQi d6ng QuAn tri.

Quy6t dinh c6c dy' 6n dAu tu, c6c ho-p d6ng vd giao dich co giittrl bing hodc nhd hon

lO% 6ng gi6 tri tdi s6n ducrc ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn nh6t c0a Bio hi€m Hung

Vucrng, trir c6c hgp dOng vd giao dich theo quy dinh tai Ei€u 32 cinEiAu Lq.

Ban hinh c6c quy dfnh, quy trinh li€n quan d6n ho4t dQng, diAu hdnh, circ quy tdc, di6u

khoAn vd biOu phi ctra c6c lo4i hinh bdo hi€m theo quy dinh cria ph6p lupt.

Quydt dinh ti6n luong vd quydn loi kh6c AOI vOi nguoi lao d6ng trong BAo hi6m Hung

Vuong thuQc thAm quydn cua T6ng Gi6m doc theo quy dinh.

Tuy€n dung lao cl6ng phu ho. p v6i k6 ho4ch kinh doanh vd dinh bi6n nhdn su dugc cAp

c6 thAm quy6n ph€ duyQt; Dai diQn ph6p luQt k1i k€t hqp ddng lao d6ng vdi CBNV BAo

hiiSm Hung Vuong.

B0 nhi6m, miSn nhi€m, bdi nhi€m c6c chirc danh qudn ly trong Bdo hi€m Hung Vuong,
tru c6c chirc danh thu0c thAm quydn cua t-loi dong Quan rri.

Ki€n nghi phuong 6n trd co t0'c hoac xu' ly 16 trong kinh doanh.

Kitln nghi phuong 6n co c6u t0 chfc, quy chi5 qudn l;f nQi bQ cua BAo hi€m Hirng

Vucrng.

D€ xuAt nhirng bi€n ph6p n6ng cao hoat dQng vd quAn ly cua Cdng ty.

Quytit dinh thay d6i t€n, dia di€m cfia Chi nh5nh/Phdng Kinh doanh, Vin phong dai diQn

truc thudc Bao hi6m Hirng Vuo-ng.

Duoc quy€t dinh c6c bi€n ph6p vucvt thAm quy€n cira minh trong nhirng trudng hqp khAn

c6p nhu thi€n tai, dich hoa, h6a ho4n, sg cO kh6c vi chiu tr6ch nhi6m vd c6c quy6t einn

ndy, d6ng thdi b6o ngay cho HQi d6ng Quin tri bii5t.

T0ng Gi6m d6c phdi di€u hdnh c6ng vi€c kinh doanh hing ngdy cfia 86o hi6m Hung

Vuong theo ching quy dinh cria ph6p ludt, Didu lQ Bio hi6m Hung Vuong, hgp d6ng lao

dQng kli vdi BAo hi€m Hung Vu'ong vd nghi quy6t cua HQi d6ng QuAn tri. Truong hop
+'ldi6u hdnh tr6i vdi quy dinh ndy md gdy thi6t hai cho 86o hi6m Hung Vucrng thi T0ng

Gi6m dOc phii chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p ludt vd phdi bdi thuong thiQt hqi cho 86o

hi6m Hung Vuong.

T0ng"Gi6m ddc xdy dung."Quy ch6 tO chirc vd hoat d6ng.cua Ban TOng Gi6m d6c" d6
cU th6 hoa circ n6i dung v€ t6 chuc bO m6y, phAn c6ng, di€u hdnh ho4t dQng hdng ngdy

6.
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cira Ban Tdng Gi6m d6c, dQ trinh HDQT ban hdnh.

Di6u 49: Bii nhiQm, mi6n nhiQm Tdng Girim tl6c
r -i +A | . r -. r .^ .il. T6ng Gi6m d6c bi bdi nhi6m, mi6n nhi€m trong c6c trudng hop sau clAy:

a. Kh6ng c6 dir ti6u chuAn vd diAu ki6n theo quy dinh;

b. C6 don tu chric;
i. ,. ,c. Theo quy€t dinh di€u chuydn cdng t6c cua HDQT;

d. OC gao hitim Hung Vuong 15 0Z nam liOn ti€p hodc khdng dat chi ti€u lqi nhufln kinh
doanh trong 02 ndm li6n ti6p, tru khi da giii trinh lf do vd duqc HDQT chAp thufln;

e. Vi ph4m thoa thu0n trong Hgp d6ng lao dQng dAn t6i bi chAm dut Hqp dOng lao dQng;

f. Khdng trung thuc trong thuc thi nhiQm vu, quydn h4n ho{c lqi dr,rng chfc vg, quyen
h4n d0 thu lgi cho bin thdn hodc cho ngudi kh6c; b6o c6o kh6ng trung thuc tinh hinh
tii chfnh cira Bio hii5m Hung Vuong hai lAn trO lOn ho{c m6t lAn nhrmg sai lQch tu'
l}Yo trb l6n so vdi thuc t6;

g. Kh0ng thirc thi dAy dir nhi€m vg cta T0ng Gi6m d6c theo quy clinh cua
Hing Vucrng;

BAo hi6m

h. C6c trudng hqp khfc theo quy dinh cira ph6p lupt vi ctra BAo hi€rn Hung Vuong.
a 

"r -l2. Khi Tdng Gi6m d6c xin tir chilc phdi c6 dcrn gui HDQT. Trong thoi hpn toi da s6u
muoi (60) ngiry ke lu ngdy nhAn du'gc don, HDQT hQp, xem xet vd quytit dinh. HQi
dOng QuAn tri c6 th6 mi6n nhiQm T6ng Gi6m d6c khi da s6 thdnh vi6n HQi d6ng QuAn, L.ltri co quy€n bi€u quy6t dg hqp t6n thdnh vd bd nhi6m T0ng Gi6m dOc m6i thay th€.

-l3. Trudng hqp Tdng Gi6m ddc vi pham nghiCm trong quy dinh cua ph6p luit vd Di0u lQ

ryV, !01 A6ng QuAn tri c6 quy€n t4m dinh chi quy6n di6u hdnh cira Tong Gi6m dOc,
dOng thoi ph6i cil ngay m6t Ph6 T0ng Gi6m d6c dim bio c6c di6u kiQn theo quy clinh,
dC dAm nhiQm c6ng vi€c cua T6ng Gi6m dOc. HDQT ti6n hdnh xu ly d6i v6i nhirng sai_;pham cta Tong Gi6m d6c theo quy dinh.

A T -1 r r.l .A4. 1'runng hop Tong Gi6m doc bi bdi nhiOm, mi6n nhi€m, HDQT phii cong b6 bdng vdn
bdn vd viQc ndy vd dA ctr nguoi tam.thay tht5 cho d6n khi d0 cri T6ng Gi6m d6c m6i.
Tdng Gi6m d6c m6i phAi d6p img di€u kiQn ti6u chuAn theo quy dinh phSp luflt vd ph6i
duqc BQ Tdi chinh chip thuAn tru6c khi b6 nhiQm chinh thric.

Di6u 50: Thu kf C6ng ty

1. Chu tich HQi d6ng QuAn tri tuy6n dung Thu Cdng ty OC tr6 trq HQi d6ng Qu6n tri vd Chu

tich HQi d6ng QuAn tri thUc hi6n c6c nghia vu thu6c thAm quyAn theo quy dinh cria ph6p

ludt vd DiAu lQ BAo hi6m Hung Vuong. Thu kj C6ng ty phni ld nguoi c6 hi6u Ui6t vA

ph6p luAt, kh6ng duoc d6ng thoi ldm vi6c cho c6ng ty ki6m to6n doc lap dang thuc hi€n

ki6m to6n cdc b6o c6o tdi chfnh cua c6ng ty.

2. Thu ky C0ng ty c6 cdc quyi,n vd nghia vu sau dAy:

- H6 trg td chric triQu tpp hgp Dai hQi d6ng cO d6ng, HQi d6ng Quin tri; ghi chdp cdc bi6n
bin hgp.

' IIfr trrp thAnh rri6n ll$i ddng QuA,n tri trong viic th\r,r hifn qu1,An vu rrghi'u vy dugu giuu;
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H5 trg HQi d6ng Quan tri trong 6p dgng vd thgc hiQn nguyon t6c qudn tri Bio hi6m
Hing Vuong;

H6 trg BAo hi€m Hirng vucrng trong xdy drmg quan hQ c6 dong vd bdo vQ quy6n vd lgi
ich hqp ph6p cua cO dOng;

H5 trq Bio hi6m Hung Vuong trong vi6c tudn thtr ctring c6c nghia vu cung c6p th6ng tin,
cdng khai h6a th6ng tin (c6ng bd th6ng tin) vd thir ruc hdnh chinh;

Tham dir c6c cu6c hop vd ghi chdp bi6n ban hop.

Thu k1f Cdng ty c6 tr6ch nhiQm bdo mdt th6ng tin theo c6c quy dinh cria ph6p luQt vd
Ei€u lq 86o hi6m Hung Vuong.

Diiju 51: Thri lao, tidn luong vdr tqi ich khdc cfra thdrnh vi€n Hdi tl6ng Quin tri, Ban
Ki6m sor{t vdr T6ng Gi6m tliic

1. 86o hi6m Htrng Vuong c6 quyOn tri thu lao cho thanh vi6n HQi d6ng Quin tri, t:llucrng
cho Tdng Gidm ddc vd ngudi quAn l;1i kh6c theo ktit qui vd hiQu qu6 kinh doanh.

2. Thir lao, ti0n luong vd quy€n lqi kh6c cua thdnh vi€n HQi d6ng Quin trf hoflc T6ng
Gi6m d6c duoc trA theo quy dinh sau dAy:

a. Thdnh vi6n H6i ddng QuAn tri dugc huong thir lao cOng viOc vd ti€n thuong. Thu lao

cdng vi6c cluoc tinh theo sd ngdy c6ng cAn thi6t hodn thdnh nhiQm vr,r cta thdnh vi€n
HQi d6ng Quin tri vd mric thu lao mdi ngdy. HQi dOng Quin tri dW tinh mfc thir lao

cho trmg thinh vi6n theo nguydn tac nhAt tri. TOng mric thir lao cta HQi dOng Quin
tri do Dai hQi d6ng cO dOng quyet dinn tai cu6c hop thuong ni€n;

b. Thdnh viOn Hdi ddng QuAn tri c6 quydn du'oc thanh to6n c6c chi phf 6n, o, di l4i vd

chi phi ho_p ly kh6c md ho chi rri khi thuc hidn nhi€m vu duoc giao;

c. T6ng Girim dOc cluqc tri luong vd ti€n thucrng. Ti€n luong cira TOng Gi6m d6c do

HQi d6ng QuAn tri quy6t dinh.

3. Thdnh viOn HOi d6ng QuAn tri nim gifi chri'c vu di€u hdnh hopc thAnh vi€n HQi d6ng

QuAn tri ldm vi0c tai c6c ti6u ban cua Hdi d6ng Quin tri hodc thuc hiQn nhirng c6ng vi€c
kh6c md theo Hdi d6ng QuAn tri ld nim ngoiri pham vi nhiOm vu th6ng thuong cira m0t
thanh vi€n HOi dOng QuAn trf, c6 th6 cluqc trA th€m ti6n thu lao dudi dang m6t khoAn

ti6n c6ng tron g6i theo timg lAn, luong, hoa h6ng, phAn trdm lgi nhu4n ho4c dudi hinh
thric kh6c theo quy6t dinh ctra HQi ddng Qudn tri.

4. Kii5m so6t vi€n du'o-c trd tidn lu'ong hodc thu lao vd du'oc huong c6c quyAn loi kh6c theo

quy6t Cinh cua Dai hdi d6ng cO dOng. Dai h6i d6ng c6 d6ng quy6t dinh t6ng mirc luong,

thu lao vdr ngAn sach hoat dQng hing ndm cua Ban Kiem so6t.

5. Ki6m so6t vi6n cluoc thanh todn chi phi 5n, 0, cli l4i, chi phf su dung dich vu tu vAn d6c

lflp vdi mric hqp l1i. TOng mric thu lao vd chi phi ndy kh6ng vugt qu6 t6ng ngdn s6ch

hopt cl6ng hdng nam c[ra Ban Ki€m so6t cld cluoc Dai hOi d6ng cO dOng ch6p thu6n, trtr
trudng hqp Eai hQi ddng cO d6ng c6 quy6t dinh kh6c.

6. ThD lao c0a thdnh vi€n HQi ddng QuAn tri vd ti6n luong cua T0ng Gi6m dOc vd nguoi
quAn l;i khdc, tidn luong vd chi phi ho4t dQng cia Ban Ki6m so6t iluoc tinh vdo chi phi

{
,lT
iJA

i-{tEl

3
'1

I

I

I

45

)e



kinh doanh cira BAo hi6m Hung Vu'ong theo quy dinh cira ph6p luflt uC thue thu nhdp

doanh nghiQp va phdi rJucrc thi hien thdnh muc ri€ng trong b6o crio tdi chfnh hbng nam

cfra BAo hi6m Hung Vuong, phAi b6o c6o Dai hQi d6ng cO d6ng tai cuOc hop thucrng

ni€n.

CHTTONG X

TNACTT NHIEM CUA THANH VIEN HDQT, THANH VIEN BKS

TONG GrAM DOC vA CAN BO QUAN ly rnAC

Didru 52: Cdng khai cr{c lqi fch li6n quan

Vi0c c6ng khai h6a loi ich vd ngudi c6 li€n quan cia BAo hiem Hirng Vuong thuc hi6n theo

quy dinh sau ddy:

I " HQi dOng QuAn tri phAi tap hop vd cAp nhdt danh sdch nhfrng ngu'oi c6 li€n quan cira Bdo

hi6m Hung Vuong theo quy dinh tai Di€u Ie ndy va cac giao dich tucrng img cira hq v6i

BAo hi6m Hung Vuong;

2. Thenh vi6n H6i d6ng Qudn tri, Ki6m so6t vi6n, T6ng Gi6m d6c vd nguoi qu6n lyf kh6c

cira BAo hi6m Hung Vuong phni k0 khai c6c tqi fch li6n quan cira ho v6i BAo hi6m Hung

Vuong, bao gdm:

a. T€n, m6 s6 doanh nghi6p, dia chi tru so' chfnh, ngdnh, nghe kinn doanh cira doanh

nghiQp md ho c6 sd hfi'u phAn vdn g6p hodc cd phAn; tj'lQ vd thcyi di6m so hiru phAn

v6n g6p hodc c6 phAn d6;

b. T€n, md sO doanh nghi6p, dia chi tru s0 chinh, ngdnh, nghe kinh doanh cira doanh

nghiOp md nhirng ngudi c6 li€n quan cira ho cung so hiLu hodc sil hfiu ri€ng phAn vdn

g6p hodc c6 phAn lr€n l0o/o vdrr di6u lQ.

3. Vigc k€ khai quy dinh t4i khoAn 2 Eidu nay phai cluoc thu'c hi6n trong thoi han 07 ngdy

ldm vi6c, k€ tir ngdy ph6t sinh lgi fch li6n quan; vi6c sira COi, UO sung phAi duoc th6ng

b6o v6i 86o hi€m Hiing Vuong trong thdi han 07 ngdy ldm vi6c, k6 tu ngdy c6 sira d6i,

bO sung tuong img;

4. Vi6c cdng khai, xem xdt, trich luc, sao chdp Danh s6ch nguoi c6 li€n quan vd lo-i ich c6

li6n quan du'oc k0 khai quy dinh tai khodn 1 vd khodn 2 Didu nay duoc thuc hi6n nhu

sau:

a. HQi d6ng QuAn tri phAi thdng b6o Danh s6ch ngudi c6 li€n quan vd loi ich c6 li€n
quan cho Dai hQi d6ng c6 d6ng tai cu6c hop thudng ni6n;

b, Danh s6ch nguoi c6 li6n quan vd loi ich c6 li6n quan dugc luu giir tai tru sd chinh

cira BAo hi6m Hung Vuong; trudng ho.p cAn thi6t c6 th6 luu giff'm6t phAn hodc todn

b0 nQi dung Danh sich n6i tr€n tai c6c Vdn phong dai di€n/Chi nh6nh cira BAo hi€rn

Hung Vuong;

t.. CC' ,-l0rrg. dai cli0rr l.huu ri1, gu),0rr u{ra c6 d0ng, thltrnh vi€n HOi it0ng QuSn td, Bnn

I{iirrr r,u.il, Tfirrp Oi.irrr rtrlu vJ rrgrrr'ri rlufrrr I.f hlulr.r r.r{r (lu}Cn tiutu xlt[, Lr'{ulr lUr,r vit tttto

m0t phAn hoic todn b0 n0i dr-rng 1..6 khai trong gio ldm vi6c;
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d' BAo hi6m Hung Vuong phAi tpo di€u kign Ae nnimg ngudi quy dinh tpi di€m c khodn
ndy titip cfln, xem, trfch luc vd sao chdp danh s6ch nhirng nguni c6 li€n quan cira Bdo
hi6m Hrhng Vuong vd nhirng n6i dung kh6c mQt c6ch nhanh nhAt, thuan lqi nh[t;
kh6ng duoc ngdn can, gAy kh6 khdn AOi vOl ho trong thuc hi6n quyAn ndy, Trinh tu,
thir tuc xem xdt, trich luc vir sao chdp ndi dung kC khai nguoi c6 liOn quan vd lqi fch

c6 li€n quan duoc thuc hi€n theo quy dinh tai DiAu r€ 86o hi6m Hung Vuong.
5' Thdnh vi€n HQi dOng Quin tri, TOng Gi6m dOc nhdn danh c6 nhdn hodc nhdn danh

nguoi khdc d€ thuc hi6n cOng vi6c dudi moi hinh thric trong pham vi c6ng vi€c kinh
doanh cira 86o hii5m Hung Vuong d€u phni giii trinh bin ch6t, ndi dung ctra cOng vi€c
d6 trudc HQi d6ng QuAn tri, Ban Ki€m sodt vd chi cluoc thuc hi6n khi duoc da sO thdnh
viOn con lai cua Hdi d6ng Quan tri ch6p thuAn; n6u thuc hi€n md kh6ng khai b6o hodc

khdng duoc su ch6p thudn cua HOi d0ng Quin trf thi tdt cit thu nhQp c6 duoc tu ho4t

dQng d6 thu6c vC Bao hi6m Hirng Vuong.

Diiju 53: Trdch nhi6m cdn trong

Thdnh vi€n Hdi d6ng Quan tri, thdnh vien Ban Kiem soat, T6ng Ci6m dtic vd c6n bd quin tif
kh6c c6 trich nhi€m thr,rc hiQn c6c nhi€m vu cfia minh, kC ca nhirng nhiQm vg v6i tu c6ch
thdnh vi6n c6c ti6u ban cua Hdi d6ng QuAn tri, mQt c6ch trung thr,rc vi lgi fch cao nhAt cta
Bio hi6m Hung Vuong vd v6i mric ctO cAn trong md mdt nguoi thdn trong phii c6 khi dim
nhiQm vi tri tucrng duong vd trong hodn cinh tuong tu.

Didu 54: Trdch nhiQm trung thqrc vi triinh cic xung tIQt vG quyirn lgi

1. Thenh vi6n HQi ddng QuAn tri, thdnh vi€n Ban Ki6m so6t, TOng Gi6m d6c vi c6n b0
qudn llf kh6c kh6ng duoc phdp su dung nhirng co hQi kinh doanh c6 th€ mang lpi lqi fch
cho Bio hi,5m Hung Vuong vi muc dich c6 nhdn; ddng thoi kh6ng ducyc sri dpng nhinrg
thdng tin c6 du'oc nhd chirc vu cira minh de tu loi c6 nhdn hay dO phuc vu lqi ich ctra t0
ch['c hodc c6 nhAn kh6c.

2. Thdnh vi€n HQi dong Qudn tri, thdrnh vi6n Ban Ki6m so6t, TOng Gi6m ddc vd c6n bQ

qudn ly kh6c c6 nghia vu thdng b6o cho HQi ddng QuAn tri tdt ch c6c lgi ich c6 th€ gdy

xung ddt v6'i lgi fch cira BAo hi6m Hung Vuong mi ho c6 th6 duoc hudng thdng qua c6c

ph6p nhAn kinh t6, cdc giao dich hodc c6 nhAn kh6c.

3. Tril trudng ho-p Dai hOi d6ng cO dOng c6 quy6t clinh kh6c, BAo hi€m Hung Vuong kh6ng
cdp circ khoAn vay holc bAo ldnh cho c6c thdnh vi€n HQi d6ng QuAn tri, thdnh vi6n Ban
Ki6m so6t, T6ng Gi6m d6c, c6n bQ qudn lf kh6c vd nhirng nguoi c6 li€n quan t6i c6c

thanh vi6n n€u tr6n hodc ph6p nh6n md nhirng ngudi ndy c6 c6c loi ich tAi chinh tru
trudng hqp c6ng ty d4i chring vd td chfc c6 li6n quan tdi thdnh vi€n ndy ld cdc cdng ty
trong cirng tAp dodn hodc c6c c6ng ty hoat d6ng theo nh6m c6ng ty, bao gitm c6ng ty mg

- c6ng ty con, tdp doirn kinh t6 vd ph6p luAt chuy6n ngdnh c6 quy dlnh kh6c.
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4. Thanh vi6n HQi d6ng Quin tri, thdnh vi6n Ban Ki6m so6t, T6ng Gi6m d6c, c6n bQ quAn

l! kh6c vd nhirng nguoi c6 li6n quan voi c6c thhnh vi€n n6u tr6n khOng duoc sir dUng

c6c th6ng tin chua duqc phdp cdng b6 cua Bao hi6m Hung Vu'ong hoac ti6t lQ cho nguoi

kh6c d6 thqc hiQn c6c giao dich c6 li6n quan.

Ei6u 55: Trich nhiQm vd ttrigt h4i vir Udi ttrucrng

1. Thdnh vi€n HQi d6ng Quin tri, thdnh vi€n Ban Ki6m so6t, T6ng Gi6m d6c vd c6n b6

qudn l;i kh6c vi pham nghia vu, tr6ch nhi€m trung thgc va cAn trong, kh6ng hodn thdnh

nghia vg cria minh vdi su mdn c6n vir ning luc chuy€n mdn phii chiu tr6ch nhiQm vO

nhfing thiQt hai do hdnh vi vi phpm cira minh gdy ra.

2. 86o hi6m Hirng Vuong bOi thucrng cho nhimg ngudi d6, dang hodc c6 th6 tro thdnh mQt

b6n li6n quan trong c6c vu khitiu n4i, ki6n, khdi tO (bao g6m c6c vu viQc ddn sg, hhnh

chinh vd kh6ng phni ld c6c vu ki€n do 86o hi6m Hung Vuong ld nguoi khoi kiQn) n6u

nguoi d6 da hodc dang ld thdnh vi0n H6i dong QuAn tr!, c6n bQ qudn ly, nhAn vi€n ho{c

li dai diQn dugc BAo hi6m Hung Vuong uy quy€n ho[c nguoi d6 de hoic dang ldm theo

y6u cAu cira 86o hi6m Hirng Vuong vdi tu c6ch thdnh vi6n HQi d6ng Quin tri, c6n bQ

qu6n ly, nhAn vi6n ho{c dai di6n theo 0y quy6n ctra BAo hi6m Hirng Vuong vdi di6u

ki€n ngudi d6 da hdnh dQng trung thuc, cAn trgng, m6n c6n vi loi ich holc khdng ch6ng

lai lqi ich cao nhAt cua Bdo hi€m Hirng Vuong, tr6n co sd tuAn thir luQt ph6p vd kh6ng

c6 bing chimg x6c nhdn ring ngucri d6 de vi pham nhflng tr6ch nhi6m cua minh. Khi

thgc hiQn chfc n[ng, nhiQm vu ho{c thuc thi c6c c6ng viQc theo i.ry quydn ctra Bio hii5m

Hirng Vuong, thenh vi6n HQi d6ng Qu6n tri, thanh vi6n Ban Ki€m so6t, c6n b6 quAn ly,

nhAn vi6n hoic ld dAi diQn theo iry quydn cria BAo hi6m Hing Vuong duoc Bio hi6m

Hung Vucrng b6i thuong khi tro thAnh mOt bOn liOn quan trong c6c vq khi6u n4i, kiQn,

khdi t6 (tru c6c vu ki€n do 86o hi6m Hilng Vuong lir nguoi khoi kiQn) trong c6c trudng

hqp sau:

a. De hanh dQng trung thuc, cAn treng, mdn c6n vi lgi ich vd kh6ng mdu thu6n vdi lgi

ich cfia Bio hi€m Hirng Vuong;

b. Tudn thu luft ph6p vi khdng c6 bing chr.mg x6c nhAn dd kh6ng thuc hi€n tr6ch

nhi6m cria minh.

3. Chi phf b6i thuong bao g6m c6c chi phf ph6t sinh (kti cA phi thu6 luAt su), chi phi phdn

quy6t, c6c khoAn ti6n phat, c6c khoAn phii thanh todn phdt sinh trong thgc ti5 ho[c clugc

coi ld mric hqp li khi gini quy6t nhirng vr,r viQc ndy trong khu6n khO luflt ph6p cho phdp.

Bio hi6m Hung Vucrng c6 th6 mua bAo hi6m cho nhfing ngudi d6 dC tr6nh nhirng trdch

nhiQm bOi ttruong n€u tr€n.
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CHUONG XI

euyEN DrEU rRA so sAcH vA Ho so nAo HrEM nUNc vrtoNc

Didu 56: Quyd;n kh&i kiQn a6i vO,i thinh vi6n HQi tliing Quin trio T6ng Gir{m tliic

l. C6 d6ng, nh6m cd ctdng so hiru it nfr6t 1% s(t c6 phAn ph6 th6ng li€n tuc trong thoi han

06 th6ng c6 quydn tu minh ho[c nhdn danh 86o hi€m Hirng Vucrng khoi kiQn tr6ch
nhiQm ddn su OOi vO'i thdnh vi€n Hdi d6ng Qudn tri, T6ng Gi6m cl6c trong c6c trudng
hqp sau ddy:

a. Vi pham nghia vu ngudi quAn l1i BAo hitim Hirng Vuong theo c6c quy dlnh t4i Di€u
lQ ndy;

b" Kh6ng thuc hi6n dirng c6c quy€n vd nghia v9 duoc giao; kh6ng thuc hiOn, thuc hi6n

khdng dAy du, kh6ng kip th<ri nghi quy6t c0a HQi d6ng eu6n trf ;

c. Thyc hiQn c6c quydn vd nghTa vu dugc giao tr6i v6i quy dinh crha ph6p ludt, DiCu le
86o hi€m Hing Vuong ho4c nghi quy6t cua Dai hOi d6ng c6 d6ng;

d. Sri dgng th6ng tin, bi quy6t, co hQi kinh doanh cira 86o hi€m Hirng Vuong dC tu tqi
ri€ng hodc phgc vg cho loi ich cira td chric, c6 nhdn kh6c;

e. Su dgng dia vi, chric vu vd sri dung tdi sAn cria Bio hi6m Hung Vucrng dC tu lgi rieng
hodc phuc vu loi fch cira td chri'c, cd nhdn kh6c;

f. Ctrc trudng hop kh6c theo quy dinh cua ph6p luAt vd Ei€u lQ BAo hi€m Hung Vuong.
2. Trinh tr,r, thri tgc khoi kipn thuc hi€n tuong img theo quy dinh cua ph6p ludt vd t0 t.ung

dAn su. Chi phi khoi kiQn trong trulng hqp c6 d6ng, nh6m cO dOng khoi kiQn nhdn danh

Bio hi€m Hung Vuong s€ tfnh vdo chi phf cua BAo hii5m Hirng Vuong, trir trucrng hqp
thdnh vi€n khoi kiQn bi b6c yeu cAu khoi ki€n.

Di6u 57: Quy6n tliAu tra sii sich vh hii scr

l. CO dOng hodc nh6m c0 ddng d€ cap tai Khoin 3 Ei€u 18 Ei6u lQ ndy c6 quyAn truc ti6p
ho{c qua ngudi clucrc uy quydn, giri vdn bin y€u cAu dugc ki6m tra danh s6ch cO d6ng,

c6c bi6n bAn hgp Dpi hOi d6ng cO ddng vd sao chup hodc trich luc c6c hd so d6 trong gio
ldm vi6c vd tai tru sd chfnh cua BAo hi6m Hung Vuong. YCu cAu ki6m tra do dpi diQn

duoc uy quyen cua cd d6ng phdi kem theo giay riy quy,5n cra cO ddng md nguoi d6 dai

diQn hoflc mQt bin sao cdng chimg clua gidy uy quydn ndy.

2. Thenh vi€n HQi d6ng QuAn tri, thdnh vi€n Ban Ki6m so6t, TOng Gi6m ddc vd c6n bQ

quin ly kh6c c6 quy6n ki6m tra sO dang ky c6 clOng cua BAo hi€m Hung Vucrng, danh

s6ch c0 cl6ng vd nhfing s6 s6ch vd h6 so kh6c cua 86o hi6m Hirng Vuong vi nhfing muc

dich li6n quan toi ch0'c vu cua minh vo'i di6u ki6n c6c th6ng tin niy phrii duoc bAo mdt.

3. Bio hiOm Hung Vuong phAi luu Dieu lQ ndy vd nhirng b6n srlra C6i UO sung Eii:u l€, GiAy

chimg nhfln ddng kf doanh nghiQp, c6c quy ch6, cdc tdi liQu chimg minh quy€n so hiru
tdi san, nghi quy6t Dai hQi d6ng cd dOng vd HQi d6ng eu6n trf, bi6n bin hgp Dai hQi
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dOng cO d6ng vd HQi d6ng QuAn tri, chcb6o c6o cira H6i d6ng QuAn tri. c6cbin c6o cira

',, ^Ban Ki6m sodt, b6o c6o tdi chinh ndm, sd s6ch kO to6n vd bAt cri giiy td ndo khAc theo

quy dinh cua ph6p luAt tai tru so chfnh hodc m6t noi khdc vcri didu kien ld cac .o d6ng

vd co quan deng k:i kinh doanh duoc thong bao ve dia diem luu trfr' citc gi6y to ndLy.

4. Ei€u lq BAo hi€m Hung Vuong phai duoc cdng bd tr0n website c0a 86o hi6m Hung

Vuong.

CHUONG XII

CONG NHAN VIEN VA CONG DOAN

Di6u 58: Cdng nhAn vi6n vi c6ng dohn
, -l aa1. T6ng Gi6m d6c ph6i lflp kC hoach dC HQi d6ng QuAn tri thdng qua c6c vAn d€ li6n quan

d6n viQc tuy6n dpng, cho ngudi lao d6ng nghi viQc, tidn luong, bAo hi6m x6 hQi, phfc

lgi, khen thuong va ky lu4t OOi vOi nguo'i lao ddng vdr nguo'i didu hanh doanh nghiQp.
a -i -a2. T6ng Gi6m doc phAi lap kC hoach de HQi d6ng QuAn tri th6ng qua c6c vAn d0 li€n quan

d6n quan hd cria 86o hi6m Hung Vuong v6i c6c td chric cdng dodn theo c6c chuAn muc,

thdng lQ vd chinh s6ch quAn tlf tOt nhat, nhirng thdng l€ vd chinh sdch quy dinh tai EiAu

l€ ndy, c6c quy ch6 cira 86o hi6m Hirng Vuong vd quy dinh ph6p luAt hiQn hdnh.

CHU,ONG XIII

PHAN PHOI LOT NHUAN

Ei6u 59: Phin ph6i lgi nhu$n
r.il. Bdo hi€m Hung Vuong kh6ng thanh to6n l6i cho khoan tiOn trA c6 tfi'c hay khoAn ti€n chi

tr6 li6n quan tdi mQt loai cd phi6u.
a ''^.r,i2. HQi d6ng Qudn tri c6 th€ d6 nghi DAi hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua vi6c thanh toAn tohn

t ^ | - ^, I I A ., | ) A t .i . "^' -lb0 hodc mQt phAn co tric bdng cd phi€u vd HQi ddng Qudn 1ri ld co quan thuc thi quy€t

dinh nAy.
A.,3. 'fru'crng hgp cd tri'c hay nhfing khoAn ti€n kh6c li6n quan to'i mOt loai c6 phi0u duoc chi

tr6 bing tidn mit, Bao hi6m Flirng Vu'crng phai chi trri bing ti€n d6ng ViQt Nam. Vi€c chi

trh co th6 thuc hiQn truc ti6p hodc thOng qua c6c ngAn hdng tr6n co sd c6c th6ng tin chi
..4. I ^ti€t v€ ngAn hdng do c6 d6ng cung cdp. Trudng hqp 86o hi6m Hung Vuong dd chuy€n

khoAn theo ching c6c th6ng tin chi ti€t vA ngAn hing do c6 d6ng cung c6p md cO d6ng d6

kh6ng nhfln duoc ti6n, 86o hi6m Hung Vucrng kh6ng phAi chiu tr6ch nhi6m ud khoan

tidn BAo hi€m Hirng Vuong chuy6n cho c6 ddng thu hu'crng. Vi6c thanh to6n c6 tuc d6i
, A "Avdi c6c cd phi6u ni€m ydt t4i So' giao dich chimg kho6n c6 thd duo-c ti6n hdnh thdng qua

c6ng ty chimg khodn ho[c Trung t0m luu $ chrirrg khodn Vi0t Nam.
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4.

5,

cdn cri Ludt Doanh nghi€p, Lupt chr?ng kho5n, HQi dong Quin tri thong qua nghi quy6t

x6c dinh m6t ngdy cg th6 de chdt danh s6ch cO d6ng. Cdn cti theo ngdy d6, nhirng nguoi
deng ky v6i tu c6ch c6 ddng hodc ngu'oi so hiru c6c chfmg kho6n kh6c ducyc quy6n nh4n

A., .{ , ^cO tuc, ldi suAt, phAn ph6i loi nhudn, nhdn cd phi€u, nhdn th6ng b6o hodc tdi liQu kh6c.

C6c vdn Ae mac li6n quan d6n phin pnOi tqi nhufln duoc thuc hi€n theo quy dinh ctra

ph6p luflt.

Di6u 60: Tri cd tri'c

r ^. r). il. Eai h6i dOng c6 ddng quydt dinh milc chi trd c6 tiic vii hinh thric chi tri c6 tu'c hdng n6m

tir lqi nhu?n duoc gifi'l4i cria Bio hi6m Hung Vuong.

2. Theo quy dinh ctra LuAt Doanh nghiQp, cf,n cf theo k6 hoach vd. mric chi trA cO tric da

cluoc Dai hQi d6ng cO dOng thdng qua, HOi d6ng Quin tri c6 th€ quyt5t dinh tam rmg cO

ttic giira kj, n€u xdt thAy viOc chi tri ndy phu hqp v6i khd nlng sinh loi cua Bio hi€m

Hung Vuong.

3. CO t*c chi trA cho c0 phAn uu d6i duoc thgc hiQn theo c6c di6u kiQn 6p dyng riOng cho

m6i lopi c6 phAn uu ddi.

4. CO tric trA cho cd phAn phO thOng dugc x6c dinh cdn cri vio sO tqi nhuAn rdng dd thgc

hiQn vd khoAn chi trd cO tr?c duoc trfch tu ngudn loi nhudn gitr lai cira Bdo hiiSm Htrng
, .lVuong. Bdo hi€m Hung Vucrng chi duoc trA cd tric cira c6 phin phd th6ng khi c6 du c6c

di6u ki€n sau ddy:

a. BAo hi€m Hung Vuong di hodn thdnh nghia vu thu6 vd c6c nghla vg tdi chinh kh6c

theo quy dinh crha ph6p lu4t;

b. Ed trich ldp c6c qu! vd bu dap ilu 16 trudc d6 theo quy dlnh cfia ph6p ludt vd Di6u le;

c. Ngay sau khi tri fr6t sO cO tirc dd dinh, BAo hi6m Hung Vuong vln b6o d6m thanh

to6n dir c6c khoan no vdr nghia v9 tdi sAn kh6c d6n han.

5. C6 tric c6 th6 clu'gc chi tra bing ti6n mdt, bing cO phdn cfia 86o hi6m Hung Vuong ho{c
bing tdi sAn kh6c do Dai h6i d6ng cO d6ng quytit dinh. NCu chi trA bing tiOn mat thi phii
duoc thuc hiQn bing DOng Vi6t Nam vd c6 thO dugc chi tr6 bing sdc, chuy€n khoin
ho[c lQnh trA ti6n gui bing buu diQn d6n dia chi thudng tni ho{c dia chi li€n lac ctra c6

d6ng.
. ^A.,6. Co tuc phdi du'oc thanh to6n ddy d0 trong thoi han 06 th6ng, k0 tu'ngdy k€t thric hqp Dai

hQi ddng cO d6ng thuong ni6n. Hdi d6ng QuAn tri lap danh s6ch c6 dOng dugc nhfln c6

ttic, x6c dinh mric c6 tric duoc tri A6i vOi tung cd phAn, thdi han vd hinh thfc tri chdm

ntrAt :O ngdy tru6c mdi tAn tr6 cO tric. Th6ng b6o vC tri cti tric dugc gui bing phucmg

thri'c b6o ddm d6n cd d6ng theo dia chi ddng ky trong sO dang ky c6 d6ng chpm ntr6t tS

ngdy tru6c khi thy'c hi0n trA cd tu'c. Thdng b6o phii c5 c6c n6i dung sau cldy:

a. TOn vd dia chi trg sd chfnh cira Bdo hi6m Hung Vuong;

b. Ho, t€n, dia chi thucrng trir, qu6c tich, s6 Thd cdn cudc cdng ddn, Gi6y chimg minh

nhdn ddn, HQ chitiu hodc chimg thuc c6 nhAn hqp ph6p kh6c ctra cd d6ng ld c6 nhdn;
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c. T€n, md s6 doanh nghiQp hodc sd quytlt dinh thdnh l4p, dia chi trg so chinh cua co

d6ng ld tO chric;

d. S5 luong c6 phAn ttmg loai cira c6 cf6ng; mirc cd tirc d6i v6i trmg c6 phAn vi tdng sO

c6 tric md c6 dOng d6 duoc nhAn;

e, Thoi di€m vd phuong thilc tr6 c6 tilc;

f. Hg, t6n, chfi'ky cfia Chir tich HQi dong Qudn tri vd nguoi dai di6n theo ph6p ludt cfia

BAo hi6m Hung Vuong.
i'7. Tru'dng hop c0 d6ng chuy6n nhugng cO phdn cira minh trong thdi gian giira thoi di€m

k6t thtrc lAp danh s6ch cd d6ng vi thoi diOm trd c0 tuc thi nguoi chuy6n nhucrng ld nguoi

nhAn cd tric.

8. Truong hqp chi trd cd tLlc bing co phAn, Bao hi6rn Hung Vuong kh6ng phdi lAm thu tuc
: ,:chdo ban cd phAn theo quy dinh. BAo hi6m Hung Vuong phAi dang ky t[ng v6n di€u lQ

tucrng img vdi t6ng gi6 tri m€nh gi6 chc cO phAn dung dO chi tri cO tuc trong thdi han 10
. i 1..ngdy, kd tir ngdy hodn thdnh vi6c thanh to6n cO tfc.

CHTIONG XIV

TAr KHOAN NGAN nlNG, QUv Du TRU'

NAM TAI CHiNH VA HE THoNG KE ToAN

Di6u 61: Tiri khoin ngfln hhng
, .lL tsdo hi€m Hung Vuong mo tdi khodn tai circ ngAn hdng Vi€t Nam hoic tai c6c ng6n hdng

nu6c ngodi duoc phdp hoat dQng tai Vi6t Nam.

^ mr 1Az. 'l'heo su chdp thuAn tru6c cira co quan c6 thAm quy€n, trong trudng hqp cdn thi6t, BAo
lihi€m Hung Vucrng c6 th€ mo tdi khodn ngdn hdng o nudc ngodi theo cAc quy dinh cua

ph6p luat.
ll3. Bdo hi€m Hung Vuong ti6n hdnh tat ca c|c khodn thanh to6n vd giao dich kC to6n th6ng

qua cdc tii khoAn tien ViQt Narn holc ngoai tO tai cdc ngdn hdng md 86o hi6m Hung

Vu<rng mo tdi khoAn.

Didu 62: Ndm tiri chinh

Nnm tdi chinh cira BAo hi€m Hung Vu'o-ng bit dAu tu'ngAy 01 th6ng 01 vd k€t thUc vdo ngdy

th0 31 cira th6ng l2 cung ndm duong lich.

Di6u 63: Ch6 dO k6 torin

i. ChO dq k6 to6n BAo hi6m Hung Vu'o'ng su dung ld Che dO K6 to6n Vi€t Nam (VAS)
hoic chd dO ke todn kh6c duoc BO tii chinh ch6p rhugn,

2. DSu hidni Hiurg Vuurrg lirp s0 sirulr k[ ruurr blirrg ti0ng Vi(lt, Rlio hiim Ilirng Vuong ltru
'- , I . tgiir h6 so kd to6n theo loai hinh cia cdc hoat dQng kirih doanh md Bio hiOnr Hirng
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Vuong tham gia. Nhfrng hO so ndy ph6i chfnh xhc, cdp nhdt, c6 hQ thOng vi phAi dtr dC

chimg minh vd gidi trinh chc giao dich cua 86o hi€m Hung Vuong.

3. 86o hi€m Hung Vu'ong sil dung d6ng Vi6t Nam (hodc ngoai tQ tu do chuy6n ddi trong
trulng hqp duoc co quan nhd nudc c6 thAm quy6n ch6p thuqn) ldm don vi tiOn tQ dung
trong k6 to6n.

CHUONG XV
gAO CAO THI'ONG NIBN

TRACH NHIpM coNc Bo THONG TIN, THONG BAo RA cONc CHTING

Di6u 64: 86o c6o tii chfnh nlm, sdu thfng vir quy

1. Bio hi€m Hung Vucrng phAi lAp ban b6o c6o tdi chinh n[m theo quy dinh cua ph6p ludt
cfrng nhu c6c quy dinh cua Uy ban Ch0ng kho6n Nhd nu6c vi b6o c6o phAi duoc ki6m
to6n theo quy dinh tpi Di6u 65 Di6u lQ niy vir trong thoi han 90 ngdy t<C tU mi k6t thfc
m5i nAm tdi chinh, ph6i nQp b6o c6o tdi chinh hdng ndm dd duoc ki6m to6n cho co quan

thu6 c6 thAm quydn, Uy ban Chimg kho6n Nhd nu6c, So giao dich chimg kho6n (khi
ni0m ydt) vd co quan dang kli kinh doanh.

2. 86o c6o tdi chfnh ndm ph6i bao g6m b6o c6o k6t quA hoat d6ng kinh doanh phdn 6nh

m6t c6ch trung thuc vd khdch quan tinh hinh v€ ldi vd 16 c0a 86o hi6m Hung Vucrng

trong n5m tdi chinh, bing cdn A6i tt5 to6n ph6n 6nh mOt c6ch trung thr,rc vd kh6ch quan

tinh hinh hopt ddng cua BAo hi6m Hung Vucrng tfnh d6n thoi di6m l6p b6o circ, b6o c6o

luu chuy6n ti6n tQ vd thuy6t minh b6o c6o tdi chinh..

3. Bio hii5m Hung Vucrng phAi lap vd c6ng b6 cdc b6o cdo sdu th6ng vd quy theo c6c quy

dinh cua Uy ban Chrmg kho6n Nhd nudc, So giao dlch chrlng kho6n (khi ni6m y69 va

n6p cho co quan thutl hiru quan vir co quan deng kli kinh doanh theo c6c quy ctinh ctra

Ludt Doanh nghiQp

4. Citcb6o c6o tdi chinh duoc kiiim to5n (bao g6m y kii5n ctra ki6m to6n vi6n), b6o c6o s6u

th6ng vd quy c0a Bdo hi6m Hung Vucrng phii duoc cdng bd tr6n website cua BAo hiiSm

Hirng Vuong.

5. C6c t6 ch['c, cd nhdn quan tdm d6u duoc quydn ki6m tra hoic sao chr;p bin b6o c6o tdi
chinh ndm duoc ki6m to6n, b6o c6o s6u th6ng vd quf trong gid lim vi€c cua BAo hi6m

Hirng Vucrng, tai tru so chfnh cira BAo hi6m Hung Vucrng vd ph6i tri mdt mric phi hqp
l;f cho vi€c sao chup.

Di6u 65: Brlo crio thudng ni6n

1. Bio hi6m Hung Vuong ph6i lQp vd c6ng U6 gao c6o thudng ni6n theo c6c quy dinh ctra

ph6p luQt v6 chimg kho6n vd th!trulng chimg kho6n.

aF
50

CONC

a_" tt
BAO F

JI{GY

.t--sl
l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

53

U-



2. Bio hi€m Hung Vuong phAi c6ng UO Uao c6o thuong nien chAm nhAt ld 20 ngdy sau

ngdy cOng UO Uao c6o tdi chinh ndm duoc ki6m to6n nhrmg kh6ng vuot qu6 120 ngdy, k0

tir ngdy k6t thirc ndm tdi chfnh. Th6ng tin tAi chinh trong b6o c6o thudng ni€n phdi phu

hqp vdi b6o c6o tdi chinh ndm duoc ki€m todn.

CHI'ONG XVI

KIEM TOAN NAO TTTNVT rrUNC VI'ONG

Eiiru 66: Ki6m toin
r ^. .t l -^l. Dai hoi ddng cd d6ng thuo'ng ni€n chi dinh rnOt cdng ty ki6m to6n ddc lflp ho[c th6ng

qua danh s6ch c6c cdng ty ki0m to6n dQc lap vd iry quydn cho HOi d6ng QuAn tri quy6t

dinh lya chon m6t trong s6 c6c don vi ndy tiOn hdnh c6c hoat d6ng ki0m to6n BAo hi6m

Hung Vucrng cho ndm tAi chfnh ti6p theo dua tr0n nhfing di6u khoAn vi diAu kiQn thoi
thudn vdi Hdi d6ng QuAn tri. Bdo hi6m Hung Vucmg phdi chuAn bi vd gili b6o c6o tdi

chfnh ndm cho cdng ty ki€m todn doc lAp sau khi ker rh[rc nam rai chinh.

2. COng ty ki6m todn dQc lQp ki6m tra, x6c nh6n vd b6o c6o vd bdo c6o tdi chinh ndm phin
6rilr. circ khoAn thu chi cua BAo hi6m Hung Vuong, lpp b6o c6o ki6m to6n vd trinh b6o

c6o d6 cho HQi ddng QuAn tri trong vdng ba (03) th6ng kO tu ngdy kt5t thnc ndm tdi

chfnh.

3. B6n sao cira b6o crio ki6m toiin du'oc eili dfnh kdrn b6o c6o tdi chinh nim cta Bio hi6m

Hung Vucrng.

4. Ki6m to6n vi6n thuc hiQn viQc ki6m to6n BAo hi6m Hung Vuong duoc phdp tham du c6c

cu6c hgp Dai hQi dOng c6 dOng vd duoc quydn nh4n c6c thOng b6o vd c6c th6ng tin kh6c
1:^+A^'^.-li-^Iten quan clen Dai hQi ddng co cl6ng md c6c c0 ddng dugc quy6n nhAn vd duoc ph6t bi6u

1i kientai d4i hOivC cdcv6nd€c6 li6nquand6nki6mto6n.

CHU,ONG XVII

CON DAU

Didju 67: Con d6u
r rrr: rl n 1 ,<, r. ! ^A tl. Hor dong Quan tri quy€t dinh: So luqng con ddu, mau con dau vd quy dinh quan ly, sir

dung con dAu theo quy dinh cua ph6p luAt.
n "^. rl2. HQi ddng Qudn tri giao cho TOng Gi6m d6c su dung vd qudn ly con dAu theo quy dinh

cria Bdo hi6m Hirng Vuong vd phSp luat hi6n hAnh.
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CHUONG XVIII

CHAM DUT Ho4T DQNG VA THANu I,V

Di6u 68: Chdm drfrt hogt ilQng

l. 86o hitlm Hung Vuong c6 thd bi giai th6 hodc ch6m drit hoat d6ng trong nhirng trucrng
hqp sau:

a. fhi k6t thirc thoi han ho4t d6ng cria BAo hi6m Hung Vuong, k0 cA sau khi dd gia

han;

b. Toa 6n tuy€n UO eao hi,5m Hung Vuong ph6 sin theo quy dinh cria ph6p lu4t hiQn

hinh;

c. Giai th6 tru'dc thdi han theo quy6t dinh cira Dai hQi d6ng cO dOng;

d. Bi thu hdi GiAy phep hoat dQng;

e. C6c trudng hqp kh6c theo quy cllnh cua ph6p luAt.

2. ViQc gini th€ Bdo hi6m Hung Vuong trudc thoi hpn (k€ ci thoi han dd gia h4n) do Epi
hQi ddng c6 d6ng quy6t dinh, H6i d6ng QuAn tri thuc hiQn. Quy6t dinh giai th€ ndy phAi

th6ng b6o hay xin ch6p thuAn cua co quan c6 thAm quyOn (nCu bat buQc) theo quy dinh,

Did:u 69: Gia h4n hopt itQng

1. HQi dOng QuAn tri triQu tQp hgp Dqi hOi ddng c6 d6ng it nh6t bay (07) thdngtrudc khi
k0t thric thoi han ho4t dQng OC cO OOng c6 th€ bi€u quytit vA viQc gia h4n hoat d6ng cua

BAo hi6m Hirng Vuong theo dA nghi ctra HOi d6ng eu6n tri.
2' Thtri han hoat d6ng duoc gia han khi co tit 65%o trO l6n tOng s6 phi€u bAu ctra c6c c0

dOng c6 quyAn bi€u quytit c6 m[t truc ti6p hodc th6ng qua dpi di6n duoc ty quyen c6

mflt tai Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua.

Di6u 70: Thanh If
L fOl tni0u s6u (06) th6ng tru6c khi ket tnfc thoi han ho4t ddng cira 86o hi6m Hung

Vuong hodc sau khi c6 m6t quy6t dlnh gi6i the Bao hi6m Hung Vucrng, HQi d6ng Qu6n
tri phii thdnh l4p Ban thanh lf gOm ba (03) thdnh vi6n. Hai (02) thdnh vi6n do Dai hOi
r.\ i -^d6ng c0 cl6ng chi dinh vd mQt (01) thenh vi€n do HQi d6ng Quin tri chi dinh tu mQt

c6ng ty ki6m to6n dQc l6p. Ban thanh lli chuAn bi cdc quy chti hopt dQng ctra minh. C6c

thdnh vi6n c[ra Ban thanh ly c6 th6 duoc lua chon trong s5 nh6n vi0n Bdo hii5m Hung
Vuong hoic chuy€n gia dQc lap. TAt cit cdc chi phf liOn quan d6n thanh lyi dugc Bio
hi€m Hung Vuong uu ti€n thanh to6n trudc c6c khoAn ng kh6c cria 86o hirim Hung

Vuong.

2. Ban thanh ly co trhch nhiOm b6o c6o cho co quan ddng kj kinh doanh v€ ngdy thdnh lQp

vd ngdy Uat CAu hoat d6ng. I(C tt thoi di€m d6, Ban thanh ly thay mdt Bio hi6m Hung
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Vucrng trong t6t cil clc cdng vi6c li€n quan d€n thanh ly Bdo hi6m Hung Vuong trudc

Tod 6n vir c6c c0 quan hdnh chfnh.

3. Tidn thu dugc tir vi6c thanh lyi duoc thanh to6n theo thir tg sau:

a. C6c chi phi thanh lyf;

b, Cdc khoAn no lucrng, tro c6p thdi vi6c, bAo hi6m xd hQi vd cdc quydn loi kh6c cua

ngudi lao ddng theo thoa u6'c lao dQng tAp thd vd hop d6ng Iao d6ng da ky ki5t;

c. Thu6 vd c6c khoAn n6p cho Nhd nu6'c;

d. Cdc khoAn vay (n6u c6);

e. C6c khodn ncy kh6c cira BAo hi6m Hung Vuong;

f. SO Au cdn lai sau khi dd thanh to6n tdt cd cdc khoAn no tir muc (a) d0n (e) tr6n dAy

dugc phAn chia cho c6c cd d6ng. Cdc c6 phAn uu ddi duo-c uu ti6n thanh to6n truoc.

CHUC'NG XIX

GIAI QUYET TRANH CHAP NQT BQ

Didu 71: Girii quy6t tranh chfp nQi bQ

1. Trucrng hop ph6t sinh tranh ch6p hay khi€u nai c6 li€n quan t6i hoat dQng cua Bdo hi€m

Hung Vucrng hay t6i quy6n vA nghia vu cfia c6c cd ddng theo quy dinh tAi Di6u 16 ndy,

Ludt Doanh nghi€p, c6c lu4t khdc hodc c6c quy dinh hdnh chinh gifia:
^i "^a. CO d6ng vdi 86o hi€m Hung Vuong;

b. C6 dOng vdi HQi ddng Qudn tri, Ban Ki6m so6t, Tdng Gi6m d6c hay c6n b6 quAn lf
cao cdp;

C6c b6n li6n quan cd ging gi6i quytSt tranh chAp d6 th6ng qua thuong luong vd hda giAi. Tril
trudng hop tranh ch6p li€n quan tdi HQi d6ng Qudn tri hay Chir tich HQi ddng QuAn tri, Chu

tich HQi dOng QuAn tri chri tri vi6c giAi quy€t tranh chAp vd y6u cAu tilng bOn trinh biry cdc

thdng tin li6n quan d6n tranh chAp trong vong 30 ngdy ldm vi6c k€ til ngdy tranh chAp ph6t

sinh. Trudng hqp tranh chAp li€n quan t6'i HOi d6ng QuAn tri hay Chfr tich HOi d6ng QuAn

tri,bdt cri'b6n niro cfing c6 th€ y€u cAu hoic chi dinh mQt chuydn gia ddc lQp de hdnh dQng

v6i tu c6ch lir trgng tdi cho qu6 trinh giAi quy6t tranh chAp.

2. Trucrng hcr,p khdng dat dugc quy6t Ointr hoa gi6i trong vdng s6u (06) tuAn tu khi bat dAu

qu6 trinh hod gi6i hoic n6u quy6t ainh cira trung gian hod giAi kh6ng duoc c6c ben chAp

nhAn, bAt c0'b€n niro cffng c6 th€ dua tranh chAp d6 ra Trgng tdi hodc Tda 6n.

3. C6c bdn tu chiu chi phi cua minh c6 liOn quan t6i thir tuc thuo-ng luo-ng vd hod giAi. ViQc

thanh to6n c6c chi phi cira Toa 6n dugc thr,rc hiOn theo ph6n quy6t cua Tda 6n.
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CHUONG XX

Bo SUNG vn sl/a DoI DIEU LE

Di6u 72: BO sung vi sfra OOi OiOu tg

l. Viqc b6 sung, st'a AOi pi€u lQ ndy phii duoc Dai hOi d6ng c6 d6ng xem xdt quy6t dinh,
2. Trong trudng hop c6 nhirng quy dinh cua ph6p ludt c6 li6n quan d€n hopt d6ng cira Bio

hirSm Hung Vucrng chua duoc d€ cQp trong bin Di6u l€ ndy hodc trong trulng ho-p c6

nhirng quy dinh m6i cria ph6p luflt khrlc vdi nhfrng di€u khoin trong Didu lQ ndy thi
nhirng quy dinh cria ph6p luat d6 ducrng nhi6n dugc 6p dung vd diAu chinh ho4t dQng

cira BAo hi6m Hung Vuong.

CHI.IONG XXI

NGAY HrpU Lu. C

Didu 73: Ngny hiQu lyc

l. BAn di6u lQ ndy c6 hi6u lgc k6 tu ngiry Dai hQi d6ng cO d6ng th6ng qua. Didu lQ g6m 21

chuong 73 Ei€u duoc Dai h6i ddng cO dOng thulng ni€n ndm 2018 cria COng ty CO phAn

86o hi€m Hung vucrng nhdttri th6ng qua ngiy.....th6ng ..... n6m 2018 vd cing ch6p

thufln hiQu luc tohn vdn cua Ei0u lQ ndy.

Bin Ei€u lQ nAy cira Cdng ty C6 phAn 86o hi6m Hirng Vuong thay th€ cho Bnn DiAu lQ

......th6ng qua ngdy......

2. DiAu 19 duqc lAp thenh muoi (10) bAn, c6 gi6 tri nhu nhau, trong d6:

a. MQt (01) bAn nOp cho Bd Tdi Chinh;

b. MQt (01) bAn nQp cho Uy ban Chimg kho6n Nhd nu6c;

c. MOt (01) bin n6p cho Uy ban Nhdn ddn Tp.HO Chi Minh;

d. MQt (01) ban nQp cho'frung tdm luu ky chfing kho6n;

e. MQt (01) ban ndp cho So giao dlch chrmg kho6n;

f. NAm (05) bin luu gifi't4i Tru sd chfnh ctra 86o hi0m Hung Vuong.

3. Di6u 16 ndy ld duy nh6t vd chinh thric c0a Bdo hi€m Hirng Vuong.

4. C6c bdn sao hodc trich luc Di6u lq BAo hi€m Hung Vuong c6 gi|tri khi c6 chir klyi cua

Chtr tich HQi dOng Qudn tri ho4c t6i thi6u m6t phAn hai (l/D t6ng s6 thdnh vi€n HQi

d6ng Quin tri.

NGUOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT
TONG GIAM DOC
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BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG ĐIỀU LỆ 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƢƠNG 

 
NỘI DUNG ĐIỀU LỆ 2017 NỘI DUNG ĐIỀU LỆ 2018 DIỄN GIẢI 

1. Trừ trƣờng hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều 
lệ này quy định khác, những từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu 
nhƣ sau: 

(a) “Ban Điều Hành” là ban điều hành của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG, bao gồm Ban Tổng Giám Đốc, 
Ban Giám Đốc của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG, 
nhƣ đƣợc định nghĩa dƣới đây và đƣợc qui định cụ 
thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều 
Hành; 

(b) “Ban Giám Đốc” là ban giám đốc của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG, gồm giám đốc, phó giám đốc, 
trƣởng phòng, phó trƣởng phòng, trƣởng bộ phận 
phụ trách của các phòng, ban, bộ phận độc lập tại 
trụ sở chính của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; giám 
đốc, phó giám đốc của các chi nhánh của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG và trƣởng văn phòng đại diện của 
các văn phòng đại diện của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG; 

(c) “Ban Kiểm Soát” hay “BKS” là ban kiểm soát của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG nhƣ đƣợc qui định tại 
Điều 46 của Điều Lệ này; 

(d) “Ban Tổng Giám Đốc” hay “Ban TGĐ”là ban 
tổng giám đốc của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG, bao 
gồm Tổng Giám Đốc, các Phó Tổng Giám Đốc và 
Kế Toán Trƣởng; 

(e) “Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG” là Công Ty Cổ Phần 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG với các chi tiết đƣợc 
nêu tại Điều 1, Điều 2 của Điều Lệ này; 

(f) “Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị” hay “Chủ Tịch 
HĐQT” là một thành viên Hội Đồng Quản Trị và là 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ 
sau: 

a. Bảo hiểm Hùng Vƣơng: là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng. 

b. Điều lệ: là Điều lệ của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 
c. Vốn điều lệ: là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã 

đƣợc đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại 
Điều 5 Điều lệ này. 

d. Ngày thành lập: là ngày 19/5/2008, đây là ngày Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng đƣợc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động lần 
đầu. 

e. Ngƣời điều hành: là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế 
toán trƣởng, và ngƣời điều hành khác theo quy định của Công 
ty từng thời kỳ. 

f. Ngƣời có liên quan: là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp 
hoặc gián tiếp với Bảo hiểm Hùng Vƣơng, bao gồm các cá 
nhân, tổ chức đƣợc quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh 
nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán. 

g. Ngƣời quản lý Bảo hiểm Hùng Vƣơng: là Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các 
chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký 
kết giao dịch của Bảo hiểm Hùng Vƣơng theo quy định tại 
Điều lệ. 

- Các thuật ngữ: Ban 
Điều hành, Ban 
Giám đốc, Ban 
TGĐ: đƣợc lƣợc 
bỏ. Vì các thuật 
ngữ này có thể 
thay đổi theo từng 
thời kỳ (mang tính 
linh động) và đƣợc 
quy định cơ cấu tổ 
chức, hệ thống 
chức danh nhân sự. 

- Điều chỉnh phù 
hợp với quy định 
của Luật Doanh 
nghiệp và Thông 
tƣ 95/2017/TT-
BTC 
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ngƣời đứng đầu Hội Đồng Quản Trị của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG nhƣ đƣợc qui định tại Điều 38 của 
Điều Lệ này; 

(g) “Cổ  đông”  là  tổ chức hoặc cá nhân  sở  hữu  ít  
nhất  một  Cổ  phần  đã phát hành của  Bảo  Hiểm  
HÙNG VƢƠNG; 

(h) “Cổ đông có công” là cổ đông có công đóng 
góp vào việc thành lập và phát triển của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

(i) “Cổ đông chiến lƣợc” là cổ đông có tiềm lực tài 
chính, có uy tín, có cam kết hợp tác chiến lƣợc, 
mang lại lợi ích lâu dài, bền vững cho Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG; 

(j) “Cổ đông phổ thông” là cổ đông sở hữu cổ phần 
phổ thông của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

(k) “Cổ đông sáng lập” là cổ đông tham gia xây dựng, 
thông qua và ký tên vào bản điều lệ đầu tiên của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

(l) “Cổ đông ƣu đãi” là cổ đông sở hữu cổ phần ƣu 
đãi của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG nhƣ đƣợc qui 
định tại Điều 9 của Điều Lệ này; 

(m) “Cổ phần” là cổ phần phổ thông hoặc cổ phần ƣu 
đãi của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG nhƣ đƣợc qui 
định tại Điều 9 của Điều Lệ này; 

(n) “Cổ phiếu” là chứng chỉ do Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận 
quyền sở hữu một hoặc một số Cổ phần, nhƣ đƣợc 
qui định tại Điều 17 của Điều Lệ này; 

(o) “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng đƣợc trả cho 
mỗi Cổ phần bằng tiền mặt, Cổ phiếu hoặc bằng 
tài sản  khác  từ nguồn  lợi nhuận  còn lại của  
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG sau khi đã thực hiện 
nghĩa vụ về tài chính; 

(p) “Đại Hội Đồng Cổ Đông” hay “ĐHĐCĐ” là đại 

h. Công ty mẹ, công ty con: Một công ty đƣợc coi là công ty mẹ 
của công ty khác nếu thuộc một trong các trƣờng hợp sau đây: 
i. Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ 

thông của công ty đó; 
ii. Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa 

số hoặc tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc 
hoặc Tổng Giám đốc của công ty đó; 

iii. Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của 
công ty đó. 

i. Thời hạn hoạt động: là thời gian hoạt động của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng đƣợc quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian 
gia hạn trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông và 
đƣợc Cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền chấp thuận.  

j. Luật Doanh nghiệp: có nghĩa là Luật Doanh nghiệp của Nƣớc 
Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 
26/11/2014 và các Luật sửa đổi bổ sung của Luật Doanh 
nghiệp này (nếu có). 

2. Các từ viết tắt: 
a. HĐQT: Hội đồng Quản trị 
b. BKS: Ban kiểm soát 
c. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông 
3. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy 

định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn 
bản thay thế. 

4. Các tiêu đề (chƣơng, điều của Điều lệ này) đƣợc sử dụng nhằm 
thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hƣởng tới nội 
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hội đồng cổ đông của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG 
nhƣ đƣợc qui định tại Điều 25 của Điều Lệ này; 

(q) “Điều Lệ” là điều lệ này và bất kỳ sửa đổi, bổ sung 
nào của điều lệ này vào từng thời điểm; 

(r)  “Ngƣời có liên quan” là tổ chức, cá nhân có 
quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG trong các trƣờng hợp theo quy 
định tại khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp; 

(s) “Ngƣời quản lý” là Chủ Tịch HĐQT, thành viên 
HĐQT và các thành viên của Ban Tổng Giám Đốc 
của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

dung của Điều lệ này. 
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Điều 1: Hình thức hoạt động và tên gọi của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG 

 
1. Hình thức hoạt động: 

a) Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG thuộc sở hữu của các cổ 
đông, hoạt động dƣới hình thức công ty cổ phần và 
có tƣ cách pháp nhân phù hợp với Pháp luật Việt 
Nam. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG đƣợc phép đăng 
ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trƣờng chứng 
khoán theo qui định của Pháp luật. 

b) Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG có thể thành lập đơn vị 
trực thuộc, các công ty con, liên kết, liên doanh với 
các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc để thực hiện 
các mục tiêu của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

c) Mỗi Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ 
và các nghĩa vụ tài sản khác của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG trong phạm vi số vốn đã góp vào Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

2. Tên gọi của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG: 
a) Tên pháp nhân đầy đủ của Bảo Hiểm HÙNG 

VƢƠNG bằng tiếng Việt là:  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƢƠNG 

b) Tên tiếng Anh là: 
HUNG VUONG ASSURANCE CORPORATION 
c) Tên thƣơng mại là: 

BẢO HIỂM HÙNG VƢƠNG, hoặc BHV 
d) Biểu tƣợng (logo):  

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại 
diện và thời hạn hoạt động của Bảo hiểm Hùng Vƣơng 

1. Tên: 
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM 

HÙNG VƢƠNG 
- Tên tiếng Anh: HUNG VUONG ASSURANCE 

CORPORATION 
- Tên giao dịch: BẢO HIỂM HÙNG VƢƠNG 
- Tên viết tắt: BHV 

2. Bảo hiểm Hùng Vƣơng là công ty cổ phần có tƣ cách pháp 
nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Bảo hiểm Hùng Vƣơng là: 
- Địa chỉ trụ sở chính : 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. 

ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 
- Điện thoại: 028. 3915 1832 Fax: 028. 3915 1831  
- Website : www.bhv.com.vn 

4. Bảo hiểm Hùng Vƣơng có thể thành lập công ty thành viên/chi 
nhánh và văn phòng đại diện trong và ngoài nƣớc để thực hiện 
các mục tiêu hoạt động của Bảo hiểm Hùng Vƣơng theo nghị 
quyết của Hội đồng Quản trị và theo quy định của pháp luật. 

5. Thời hạn hoạt động của Bảo hiểm Hùng Vƣơng là 99 năm kể 
từ ngày thành lập trừ khi chấm dứt hoạt động trƣớc thời hạn 
theo Điều 68 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 69 Điều lệ này.  
 

- Điều chỉnh lại tên 
Công ty, tên viết 
tắt, tiếng anh theo 
Giấy phép hoạt 
động. 

- Bỏ biểu tƣợng 
logo: biểu tƣợng 
logo mang tính 
linh động có thể 
thay đổi hàng 
năm. Vì vậy 
không nên đƣa 
vào Điều lệ 
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Biểu tƣợng và Tên thƣơng mại của Bảo Hiểm 

HÙNG VƢƠNG có thể đƣợc thay đổi theo quyết định 
của HĐQT và việc thay đổi này phải đƣợc cơ quan nhà 
nƣớc có thẩm quyền chấp thuận theo thủ tục phù hợp với 
quy định của Pháp luật  
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Điều 2: Trụ sở chính 
1. Địa chỉ: 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, 

TP.HCM. 
2. Website: www.bhv.com.vn 
Trụ sở chính của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG có thể 
đƣợc thay đổi theo quyết định của HĐQT và việc thay 
đổi này phải đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền chấp 
thuận theo thủ tục phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 Đã đƣa vào Khoản 3 
Điều 2 của Điều lệ 
2018 

Điều 3: Ngƣời đại diện theo pháp luật 
1. Tổng Giám Đốc là ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 
2. Ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo Hiểm HÙNG 

VƢƠNG phải thƣờng trú tại Việt nam; trƣờng hợp 
vắng mặt ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản 
cho ngƣời khác để thực hiện quyền và nghĩa vụ của 
ngƣời đại diện theo pháp luật.  

3. Trƣờng hợp hết thời hạn ủy quyền mà ngƣời đại diện 
theo pháp luật của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG chƣa trở 
lại Việt Nam và không có ủy quyền khác, thì ngƣời 
đƣợc uỷ quyền vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa 
vụ của ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG cho đến khi ngƣời đại diện theo pháp 
luật của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG trở lại Việt Nam 
hoặc cho đến khi Hội Đồng Quản Trị quyết định cử 
ngƣời khác làm ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

4. Trƣờng hợp ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG vắng mặt tại Việt Nam quá 30 
ngày mà không uỷ quyền cho ngƣời khác thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của ngƣời đại diện theo pháp luật 
của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG, thì Hội Đồng Quản 
Trị cử ngƣời khác làm đại diện theo pháp luật của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

5. Trong những trƣờng hợp đặc biệt khác gây ra sự vắng 

Điều 3: Ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng 

1. Theo Điều lệ này, Tổng Giám đốc là ngƣời đại diện theo pháp 
luật của Bảo hiểm Hùng Vƣơng.  

2. Ngƣời đại diện theo pháp luật phải cƣ trú ở Việt Nam và phải 
ủy quyền bằng văn bản cho ngƣời khác thực hiện quyền và 
nghĩa vụ của ngƣời đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi 
Việt Nam. Trƣờng hợp này, ngƣời đại diện theo pháp luật vẫn 
phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã 
ủy quyền. Trƣờng hợp ngƣời đại diện pháp luật xuất cảnh khỏi 
Việt Nam từ 07 ngày làm việc trở lên phải đƣợc sự đồng ý của 
HĐQT. 

3. Trƣờng hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 2 Điều này mà 
ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vƣơng chƣa 
trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì ngƣời đƣợc ủy 
quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ngƣời 
đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vƣơng trong phạm 
vi đã đƣợc ủy quyền cho đến khi ngƣời đại diện theo  pháp luật 
của Bảo hiểm Hùng Vƣơng trở lại làm việc tại Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng hoặc cho đến khi Hội đồng Quản trị quyết định cử 

- Điều chỉnh theo 
Luật doanh nghiệp 
2014 

- Bổ sung trƣờng 
hợp Ngƣời đại 
diện pháp luật xuất 
cảnh từ 07 ngày 
làm việc trở lên 
phải đƣợc sự đồng 
ý của HĐQT 
 

 

http://www.bhv.com.vn/
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mặt của ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG hoặc khuyết chức danh Tổng Giám 
đốc, HĐQT sẽ xem xét và quyết định việc cử ngƣời 
khác làm ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG. 

 

ngƣời khác làm ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng. 

4. Trƣờng hợp ngƣời đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt 
Nam quá 30 (ba mƣơi) ngày mà không ủy quyền cho ngƣời 
khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ngƣời đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm 
hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất 
năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng Quản trị đƣợc quyền cử 
ngƣời khác có đủ điều kiện tiêu chuẩn làm ngƣời đại diện theo 
pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vƣơng.   

5. Trong thời gian Ngƣời đại diện theo pháp luật chƣa đƣợc cơ 
quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc khuyết ngƣời đại diện 
theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên 
Hội đồng Quản trị, Trƣởng Ban Kiểm soát và các thành viên 
Ban Kiểm soát hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về 
mọi hoạt động của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

6. Trách nhiệm của ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng 
a. Ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vƣơng 

có trách nhiệm sau đây: 
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đƣợc giao một cách trung 

thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp 
của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 

- Trung thành với lợi ích của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; không 
sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử 
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dụng tài sản của Bảo hiểm Hùng Vƣơng để tƣ lợi hoặc 
phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng về việc ngƣời đại diện đó và ngƣời có liên quan của 
họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các 
doanh nghiệp khác. 

b. Ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điểm 
a Khoản 6 Điều này. 
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Điều 4: Mục tiêu, lĩnh vực hoạt động của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG 

1. Mục tiêu 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG đƣợc thành lập để huy 
động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc kinh 
doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, đầu tƣ tài chính và dịch 
vụ có liên quan nhằm các mục tiêu: 
b) Tối đa hóa các khoản lợi nhuận của Bảo Hiểm 

HÙNG VƢƠNG; 
c) Góp phần ổn định tài chính cho các doanh nghiệp và 

cá nhân trƣớc các rủi ro bất ngờ; 
d) Đóng góp cho ngân sách Nhà nƣớc; 
e) Tăng lợi tức cho các Cổ đông; 
f) Đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nƣớc; 
g) Tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho ngƣời 

lao động. 
2. Lĩnh vực kinh doanh của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG 

a) Kinh doanh bảo hiểm gốc: 
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo các qui 
định của Pháp luật.  

b) Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhƣợng tái 
bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm 
phi nhân thọ theo quy định của Pháp luật. 

c) Các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm: 
Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất, 
đại lý giám định, đại lý giải quyết bồi thƣờng và 
thu đòi bồi thƣờng từ ngƣời thứ ba. 

d) Đầu tƣ tài chính theo các qui định của Pháp luật . 
Nguồn vốn đầu tƣ, cách thức đầu tƣ, tỷ lệ các khoản 
đầu tƣ vào các khoản mục đầu tƣ tuân thủ theo 
quy định của Pháp luật và Công ty. 

3. Các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của 
Pháp luật. 

Điều 4: Mục tiêu hoạt động, Lĩnh vực kinh doanh và Phạm 
vi kinh doanh của Bảo hiểm Hùng Vƣơng 

1. Mục tiêu hoạt động của Bảo hiểm Hùng Vƣơng: 
Xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng trở thành một trong những doanh nghiệp hàng 
đầu trong thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam về tính chuyên 
nghiệp, hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững, với các 
mục tiêu cụ thể sau: 

a. Tối đa hóa các khoản lợi nhuận của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 
b. Góp phần ổn định tài chính cho các doanh nghiệp và cá nhân 

trƣớc rủi ro bất ngờ. 
c. Đóng góp cho ngân sách nhà nƣớc. 
d. Tăng lợi tức cho các cổ đông. 
e. Đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. 
f. Tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho ngƣời lao 

động. 
2. Lĩnh vực kinh doanh của Bảo hiểm Hùng Vƣơng là bảo hiểm 

phi nhân thọ. Nội dung hoạt đông nhƣ sau: 
a. Kinh doanh bảo hiểm gốc; 
b. Kinh doanh tái bảo hiểm;  
c. Giám định tổn thất; 
d. Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thƣờng, yêu cầu 

ngƣời thứ ba bồi hoàn; 
e. Quản lý quỹ và đầu tƣ vốn; 
f. Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 
3. Phạm vi kinh doanh của Bảo hiểm Hùng Vƣơng: 

Điều chỉnh lại Lĩnh 
vực kinh doanh và 
phạm vi hoạt động 
phù hợp với quy 
định pháp luật và 
giấy phép hoạt động 
của BHV 
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Bảo hiểm Hùng Vƣơng đƣợc tiến hành các hoạt động kinh 
doanh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam phù hợp với quy định 
của pháp luật. 
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Điều 5: Phạm vi và thời hạn hoạt động 
1. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG đƣợc phép tiến hành hoạt 

động kinh doanh trên toàn lãnh thổ Việt Nam và tại 
nƣớc ngoài phù hợp với quy định của Pháp luật. 

2. Thời hạn hoạt động của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG là 
99 năm kể từ ngày đƣợc thành lập. Việc chấm dứt hoặc 
kéo dài thời hạn hoạt động của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG do ĐHĐCĐ quyết định hoặc theo quy định 
của Pháp luật. 

 

 Đã đƣa vào Điều 2 
và Điều 4 của Điều 

lệ 2018 

Điều 6: Con dấu và quản lý, sử dụng con dấu 
1. HĐQT quyết định về hình thức, số lƣợng và nội dung 

con dấu của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 
2. Con dấu phải đƣợc lƣu giữ và bảo quản tại trụ sở chính 

của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG hoặc trụ sở của chi 
nhánh, văn phòng đại diện của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG. Ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG, Giám đốc Chi nhánh, Trƣởng Văn 
phòng đại diện phải chịu trách nhiệm về việc quản lý, 
sử dụng con dấu phù hợp với quy định của Pháp luật và 
của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG.   

3. Con dấu chỉ đƣợc giao cho ngƣời đƣợc phân công làm 
nhiệm vụ văn thƣ sử dụng đóng vào các văn bản, hợp 
đồng, văn kiện, giấy tờ đã có nội dung và đã: 

(a) đƣợc phê chuẩn bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc 
Hội Đồng Quản Trị; hoặc  

(b) đƣợc ký bởi ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG phù hợp với thẩm quyền 
của mình; hoặc 

(c) đƣợc ký bởi bất kỳ ngƣời nào thực hiện theo giấy 
ủy quyền của ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG phù hợp với thẩm quyền 
của mình đƣợc nêu tại giấy ủy quyền đó; hoặc  

(d) đƣợc ký bởi bất kỳ ngƣời nào khác thực hiện theo 

 Đã quy định tại Điều 
66 của Điều lệ 2018 
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quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Hội 
Đồng Quản Trị.  

4. Ngƣời đƣợc giao sử dụng con dấu phải chịu trách 
nhiệm trƣớc ngƣời giao và trƣớc pháp luật về việc sử 
dụng con dấu. 

5. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành quy chế 
quản lý và sử dụng con dấu của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. 
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Điều 7: Vốn điều lệ 
1. Vốn điều lệ có thể đƣợc góp bằng tiền đồng Việt Nam, 

ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc bằng hiện vật nhƣng 
đƣợc tính toán bằng đồng Việt Nam tại ngày góp vốn 
và đƣợc hạch toán, theo dõi theo một đơn vị tiền tệ 
duy nhất là đồng Việt Nam. Việc định giá tài sản góp 
vốn đƣợc thực hiện phù hợp với qui định của Pháp 
luật. 

2. Vốn điều lệ của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG tại thời 
điểm thông qua Điều Lệ này là 300 tỷ đồng. 

3. Tổng số vốn điều lệ của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG 
đƣợc chia thành 30.000.000 cổ phần với mệnh giá một 
cổ phần là 10.000 đồng. 

4. Vốn điều lệ của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG có thể 
đƣợc tăng hoặc giảm theo từng thời kỳ trên nguyên 
tắc ổn định hoạt động kinh doanh của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và 
không thấp hơn vốn pháp định. Việc tăng hoặc giảm 
vốn điều lệ đƣợc thực hiện theo quyết định của 
ĐHĐCĐ và sau khi có sự chấp thuận của Bộ Tài 
chính và phù hợp với quy định của Pháp luật. Việc 
tăng vốn có thể theo các phƣơng thức sau: 
a) Phát hành cổ phần mới phù hợp với quy định của 

Pháp luật; 
b) Chuyển các quỹ chủ sở hữu, lợi nhuận chƣa phân 

phối thành vốn điều lệ; 
c) Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; 
d) Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu; 
e) Các phƣơng thức khác theo qui định của Pháp luật. 
Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật 
về việc thẩm định hồ sơ, thủ tục, điều kiện để chấp 
thuận cho cổ đông góp vốn theo các yêu cầu quy định 
của Pháp luật và Điều lệ này. 

5. Vốn điều lệ đƣợc sử dụng cho các mục tiêu của Bảo 

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Bảo hiểm Hùng Vƣơng tại thời điểm thông 
qua Điều lệ này là 300.000.000.000đồng (Ba trăm tỷ đồng). 
Tổng số vốn điều lệ của Bảo hiểm Hùng Vƣơng đƣợc chia 
thành 30.000.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 
đồng. 

2. Bảo hiểm Hùng Vƣơng có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo 
yêu cầu kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật 
trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông đƣợc Cơ quan 
Nhà nƣớc có thẩm quyền chấp thuận (nếu pháp luật có quy 
định). 

3. Các loại cổ phần: 
Các cổ phần của Bảo hiểm Hùng Vƣơng vào ngày thông qua 
Điều lệ này là các cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ 
kèm theo từng loại cổ phần đƣợc quy định tại Điều 18 và Điều 
19 Điều lệ này. 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng có thể phát hành các loại cổ phần ƣu 
đãi sau khi có chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp 
với các quy định của pháp luật. Cổ phần ƣu đãi có thể chuyển 
thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông.  
Đại hội đồng cổ đông của Bảo hiểm Hùng Vƣơng quyết định 
về phƣơng án phát hành đối với mỗi đợt phát hành và hình 
thức chào bán của mỗi đợt phát hành. 

4. Tên, địa chỉ, số lƣợng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông 
sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp đƣợc nêu tại 

Điều chỉnh lại theo 
Thông tƣ 

95/2017/TT-BTC 
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Hiểm HÙNG VƢƠNG và theo quy định của Pháp 
luật. 

6. Không đƣợc sử dụng vốn điều lệ để chia cổ tức, phân 
phối hoặc phân tán tài sản cho các cổ đông dƣới bất 
kỳ hình thức nào (trừ trƣờng hợp ĐHĐCĐ quyết 
định khác mà không trái Pháp luật). 

7. Cơ cấu vốn điều lệ theo qui định của Pháp luật nhƣ 
sau: 
7.1  Một cổ đông là cá nhân đƣợc sở hữu tối đa theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 
7.2. Một cổ đông là tổ chức đƣợc sở hữu tối đa theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 
7.3. Cổ đông và những ngƣời có liên quan của cổ đông 

đó đƣợc sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ.  
Ngƣời có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan 
hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với cổ đông trong các 
trƣờng hợp đƣợc quy định tại Luật Doanh 
nghiệp.  

7.4. Tỷ lệ sở hữu quy định tại các điểm 7.1, điểm 7.2 
và điểm 7.3 khoản 5 Điều này bao gồm cả phần 
vốn ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua 
cổ phần. 

7.5. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối 
thiểu 50% số cổ phần phổ thông đƣợc quyền chào 
bán của doanh nghiệp bảo hiểm. Trong thời hạn 
ba (03) năm kể từ ngày Công ty đƣợc cấp Giấy 
phép thành lập và hoạt động, cổ đông sáng lập chỉ 
đƣợc chuyển nhƣợng cổ phần phổ thông của 
mình cho cổ đông sáng lập khác sau khi đƣợc Hội 
đồng quản trị chấp thuận. Sau thời hạn ba (03) 
năm kể từ ngày Công ty đƣợc cấp Giấy phép 
thành lập và hoạt động, các hạn chế này đƣợc bãi 
bỏ.  

7.6. Trƣớc khi cổ đông chiến lƣợc thực hiện việc góp 

Phụ lục đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này. 

5. Công ty có thể mua cổ phần do chính Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
đã phát hành theo những cách thức đƣợc quy định trong Điều 
lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng mua lại là cổ phiếu quỹ và Đại hội đồng cổ đông/ Hội 
đồng Quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp 
với Luật chứng khoán, văn bản hƣớng dẫn liên quan và quy 
định của Điều lệ này. 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng có thể phát hành các loại chứng khoán 
khác khi đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với 
quy định của pháp luật. 
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trên 20% vốn điều lệ quy định Công ty phải nộp 
Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề nghị và phải 
đƣợc sự chấp thuận của Bộ trƣởng Bộ Tài chính. 
Thành phần bộ hồ sơ theo quy định của Bộ Tài 
Chính. 
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Điều 8: Các loại vốn khác 
 
1. Vốn vay: 

Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG huy động vốn bên ngoài 
bằng phƣơng thức: 
a) Phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các 

loại trái phiếu khác theo quy định của Pháp luật. 
HĐQT quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái 
phiếu và thời điểm phát hành nhƣng phải báo cáo 
Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất. Báo 
cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình quyết 
định của Hội Đồng Quản Trị về phát hành trái 
phiếu; 

b) Vay vốn của ngân hàng, của các tổ chức tài chính 
trong và ngoài nƣớc; 

c) Các phƣơng thức khác theo quy định của Pháp 
luật. 

2. Vốn tích lũy: 
Vốn tích lũy của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG đƣợc 
hình thành từ kết quả kinh doanh,  dùng để mở rộng 
và phát triển hoạt động kinh doanh  của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG, góp vốn liên doanh với các cá nhân, 
doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nƣớc. 

3. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG đƣợc tiếp nhận vốn đầu 
tƣ và phát triển của các cá nhân, tổ chức trong và 
ngoài nƣớc, các loại vốn khác theo qui định của Pháp 
luật hiện hành để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động 
kinh doanh. 

 

 Điều chỉnh bỏ theo 
Thông tƣ 

95/2017/TT-BTC 

Điều 9: Các loại cổ phần 
1. Cổ phần của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG là cổ phần 

phổ thông hoặc cổ phần ƣu đãi. Ngƣời sở hữu cổ 
phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Ngƣời sở hữu 
cổ phần ƣu đãi gọi là cổ đông ƣu đãi. Mỗi cổ phần 

 Đã quy định tại 
Khoản 3 Điều 5 

Điều lệ 2018 
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của cùng một loại đều tạo cho ngƣời sở hữu nó các 
quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. 

2. Cổ phần ƣu đãi tại Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG gồm 
các loại sau đây: 
 Cổ phần ƣu đãi cổ tức: là cổ phần đƣợc trả cổ tức 

với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần 
phổ thông hoặc đƣợc trả cổ tức với mức ổn định 
hàng năm. 

 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại: là cổ phần đƣợc Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG hoàn lại vốn bất cứ khi nào 
có yêu cầu của ngƣời sở hữu hoặc theo các điều 
kiện đƣợc ghi tại cổ phiếu của cổ phần ƣu đãi hoàn 
lại. 

 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết: là cổ phần có số phiếu 
biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. 

 Cổ phần ƣu đãi Cán bộ nhân viên: là dạng ƣu 
đãi dành cho chính sách trọng dụng nhân tài gắn 
bó với công ty, sau thời gian làm việc nhất định. 

3. Ngƣời đƣợc quyền mua cổ phần ƣu đãi cổ tức, ƣu 
đãi hoàn lại, ƣu đãi biểu quyết, ƣu đãi Cán bộ nhân 
viên cũng nhƣ nội dung ƣu đãi cụ thể do ĐHĐCĐ 
quyết định phù hợp với qui định của Điều Lệ này và 
qui định của Pháp luật. 

4. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ 
phần ƣu đãi. Cổ phần ƣu đãi có thể chuyển đổi thành 
cổ phần phổ thông theo quyết định của ĐHĐCĐ. 

5. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG đƣợc cấp Giấy phép thành lập và 
hoạt động, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển 
nhƣợng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông 
sáng lập khác, nhƣng chỉ đƣợc chuyển nhƣợng cổ 
phần phổ thông của mình cho ngƣời không phải là 
cổ đông sáng lập nếu đƣợc sự chấp thuận của Đại 
hội đồng cổ đông. Trong trƣờng hợp này, cổ đông dự 
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định chuyển nhƣợng cổ phần không có quyền biểu 
quyết về việc chuyển nhƣợng các cổ phần đó và 
ngƣời nhận chuyển nhƣợng đƣơng nhiên trở thành cổ 
đông sáng lập của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG .Sau 
thời hạn này, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông 
của cổ đông sáng lập đƣợc bãi bỏ. 

 



 

19 
 

Điều 10: Phát hành cổ phần 
 
1. Việc phát hành cổ phần mới của Bảo Hiểm HÙNG 

VƢƠNG đƣợc thực hiện theo qui định của Điều Lệ này 
và qui định của Pháp luật.  

2. Cổ phần khi phát hành thể hiện dƣới hình thức cổ 
phiếu. Cổ phiếu khi phát hành ra phải có đủ các yếu 
tố theo quy định của Pháp luật và quy định tại Điều 
lệ này mới có giá trị pháp lý. Khi phát hành cổ phần, 
phải vào Sổ đăng ký cổ đông và sổ theo dõi phát hành 
cổ phần. Cổ đông của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG 
vào thời điểm phát hành thêm cổ phần đƣợc quyền ƣu 
tiên mua cổ phần theo tỷ lệ tƣơng ứng  với  số  cổ  
phần  hiện  đang  nắm  giữ. 

3. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG có thể mua lại cổ phần 
của chính mình, theo cách thức quy định trong Luật 
doanh nghiệp và các Luật liên quan, phù hợp với các 
thẩm quyền q u yế t  đ ị n h  c ủ a  ĐHĐCĐ và HĐQT. 
Cổ phần mua lại đƣợc giữ làm cổ phần ngân quỹ và 
thuộc số cổ phần đƣợc chào bán, và có thể đƣợc 
HĐQT chào bán phù hợp với quy định của Điều Lệ 
này và quy định của Pháp luật. 

4. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG có thể phát hành trái phiếu 
có đảm bảo và không có đảm bảo, trái phiếu chuyển 
đổi thành cổ phiếu hoặc chứng quyền cho phép ngƣời 
nắm giữ chứng quyền đƣợc mua cổ phần phù hợp quy 
định của Pháp luật. HĐQT quyết định loại trái 
phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành 
nhƣng phải báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc 
họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ 
giải trình quyết định của Hội Đồng Quản Trị về phát 
hành trái phiếu. 

 Đã đƣợc quy định tại 
Khoản 3, 5, 6 Điều 5 

của Điều lệ 2018 
Thông tƣ 

95/2017/TT-BTC 

Điều 17: Cổ phiếu – Hình thức cổ phiếu 
1. Cổ phiếu là chứng chỉ do Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu Điều chỉnh 

Theo Thông tƣ 
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phát hành, bút toán ghi sổ, hoặc dữ liệu điện tử xác 
nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

2. Bảo hiểm Hiểm Hùng Vƣơng có thể ủy quyền cho cá 
nhân, tổ chức khác quản lý và phát hành cổ phiếu của 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng, sau đây gọi là Ngƣời đƣợc ủy 
quyền. 

3. Cổ phiếu của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG đƣợc phát 
hành theo nội dung và hình thức quy định tại khoản 1 
Điều 120 của Luật Doanh nghiệp. 

4. Trƣờng hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ 
phiếu do Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG  phát hành thì 
quyền  và lợi ích của ngƣời sở hữu nó không bị ảnh 
hƣởng. Ngƣời đại diện theo pháp luật/ Ngƣời đƣợc ủy 
quyền quản lý, phát hành cổ phiếu chịu trách nhiệm về 
thiệt hại do những sai sót gây ra đối với Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG. 

5. Trƣờng hợp cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị 
tiêu hủy dƣới hình thức khác thì Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG/ Ngƣời đƣợc ủy quyền cấp lại cổ phiếu mới 
theo đề nghị của cổ đông đó với điều kiện cổ đông 
phải cam đoan bằng văn bản theo Mẫu qui định của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG và chịu trách nhiệm về 
những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu 
mới. 

Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mƣời triệu 
đồng Việt Nam (10.000.000VND), trƣớc khi tiếp nhận 
đề nghị cấp cổ phiếu mới, Bảo hiểm Hùng Vƣơng/ 
Ngƣời đƣợc ủy quyền có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ 
phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị cháy 
hoặc bị tiêu hủy dƣới hình thức khác  và  sau  mƣời  
lăm  (15) ngày,  kể  từ  ngày  đăng  thông  báo  Bảo  
Hiểm  HÙNG VƢƠNG/ Ngƣời đƣợc ủy quyền sẽ cấp 
cổ phiếu mới. 

1. Cổ đông của Bảo hiểm Hùng Vƣơng đƣợc cấp chứng nhận cổ 
phiếu tƣơng ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Trƣờng 
hợp Bảo hiểm Hùng Vƣơng niêm yết trên thị trƣờng chứng 
khoán thì việc xác nhận chứng nhận cổ phiếu thực hiện theo quy 
định đối với công ty niêm yết theo quy định của pháp luật. 

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lƣợng và loại cổ 
phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên ngƣời nắm giữ và các 
thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 60 ngày (hoặc thời hạn khác theo điều khoản 
phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ 
phần theo nhƣ quy định tại phƣơng án phát hành cổ phiếu của 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng, ngƣời sở hữu số cổ phần đƣợc cấp 
chứng nhận cổ phiếu. Ngƣời sở hữu cổ phần không phải trả cho 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trƣờng hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc 
bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, ngƣời sở hữu cổ phiếu đó 
có văn bản đề nghị đƣợc cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều 
kiện phải đƣa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần, chịu trách 
nhiệm về những tranh chấp phát sinh và thanh toán mọi chi phí 
liên quan tới tái cấp chứng nhận cổ phiếu. 

Điều 7: Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng (trừ các thƣ chào bán, các chứng chỉ 
tạm thời và các tài liệu tƣơng tự) đƣợc phát hành có dấu và chữ 
ký mẫu của Ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng 

95/2017/TT-BTC 
Và Luật Doanh 

nghiệp 2014 
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6. Trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy 
đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo 
quy định của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG hoặc trong 
thời hạn hai (02) tháng (hoặc có thể lâu hơn tùy theo 
điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán 
đầy đủ tiền mua cổ phần theo nhƣ quy định tại phƣơng 
án phát hành cổ phiếu của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG, ngƣời sở hữu cổ phần sẽ đƣợc cấp chứng 
chỉ cổ phiếu. 

 

Vƣơng. 
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Điều 11: Chào bán và chuyển nhƣợng cổ phần 
 
1. HĐQT quyết định thời điểm, phƣơng thức và giá chào 

bán cổ phần trong số cổ phần đƣợc quyền chào bán. Giá 
cổ phần chào bán không đƣợc thấp hơn giá thị trƣờng 
tại thời điểm chào bán hoặc giá trị đƣợc ghi trong sổ 
sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những 
trƣờng hợp sau: 

a) Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những ngƣời 
không phải là cổ đông sáng lập; 

b) Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ 
phần hiện có của họ tại Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

c) Cổ phần chào bán cho ngƣời môi giới hoặc ngƣời 
bảo lãnh. Trong trƣờng hợp này, số chiết khấu hoặc 
tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải đƣợc sự chấp nhận của 
số cổ đông đại diện cho ít nhất năm mƣơi mốt phần 
trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 

d) Cổ phần ƣu đãi Cán bộ nhân viên bán theo thỏa thuận 
cam kết cho các cổ đông có công và các cá nhân trong 
chính sách nhân tài của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

2. Trƣờng hợp Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG phát hành 
thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho 
tất cả các cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có 
của họ tại Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG thì phải thực hiện 
theo quy định sau đây: 

a) Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG thông báo bằng văn bản 
đến các cổ đông theo phƣơng  thức bảo đảm đến đƣợc 
địa chỉ thƣờng trú hoặc địa chỉ liên lạc đăng ký trong sổ 
cổ đông của họ chậm/ít nhất 15 (mƣời lăm) ngày trƣớc 
ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần.  

b) Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thƣờng trú, quốc 
tịch, số Thẻ căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân 
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 
của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc 

Điều 8: Chào bán cổ phần 

1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lƣợng cổ phần 
đƣợc quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình 
hoạt động để tăng vốn điều lệ. 

2. Bảo hiểm Hùng Vƣơng có thể thực hiện chào bán cổ phần theo 
một trong các hình thức sau đây: 

a. Chào bán cho các cổ đông hiện hữu; 

b. Chào bán ra công chúng; 

c. Chào bán cổ phần riêng lẻ. 

3. Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần 
ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết 
và đại chúng thực hiện theo các quy định của Luật doanh 
nghiệp và pháp luật về chứng khoán. 

4. Bảo hiểm Hùng Vƣơng thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ 
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần. 

Điều 9: Chuyển nhƣợng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần đƣợc tự do chuyển nhƣợng trừ trƣờng hợp cổ 
phần hạn chế chuyển nhƣợng theo quy định của pháp luật và 
quy định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị. Cổ 
phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán đƣợc chuyển 
nhƣợng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 
trƣờng chứng khoán. 

2. Cổ phần chƣa đƣợc thanh toán đầy đủ không đƣợc chuyển 

Điều chỉnh lại theo 
Luật Doanh nghiệp 
2014 và Thông tƣ 
95/2017/TT-BTC 

Nghị định 
73/2016/NĐ-CP 
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số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ 
đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của 
cổ đông tại Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; tổng số cổ 
phần dự kiến phát hành và số cổ phần cổ đông đƣợc 
quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký 
mua; họ, tên, chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật 
của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. Kèm theo thông báo 
phải có mẫu phiếu đăng ký mua do Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG phát hành; 

c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ƣu tiên mua cổ phần 
của mình cho ngƣời khác; 

d) Nếu  phiếu  đăng  ký  mua  cổ  phần  không  đƣợc  gửi  
về  Bảo  Hiểm  HÙNG VƢƠNG đúng hạn nhƣ thông 
báo thì cổ đông có liên quan coi nhƣ đã không nhận 
quyền ƣu tiên mua. Trƣờng hợp số lƣợng cổ phần dự 
định phát hành không đƣợc cổ đông và ngƣời nhận 
chuyển quyền ƣu tiên mua đăng ký mua hết thì số cổ 
phần dự kiến phát hành còn lại sẽ do HĐQT quản lý. 
HĐQT có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG hoặc ngƣời khác theo cách 
thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn với 
những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ 
trƣờng hợp ĐHĐCĐ có chấp thuận khác hoặc cổ phần 
đƣợc bán qua Trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc 
Sở Giao dịch chứng khoán. 

3.  Cổ phần đƣợc coi là đã bán khi đƣợc thanh toán đủ và 
những thông tin về ngƣời mua quy định tại khoản 2 
Điều 121 của Luật Doanh nghiệp đƣợc ghi đúng, ghi đủ 
vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, ngƣời mua 
cổ phần trở thành cổ đông của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG. 

4. Sau khi cổ phần đƣợc bán, Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG 
phát hành và trao cổ phiếu cho ngƣời mua. Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG có thể bán cổ phần mà không trao cổ 

nhƣợng và hƣởng các quyền lợi liên quan nhƣ quyền nhận cổ 
tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và 
các quyền lợi khác theo quy định pháp luật. 

3. Việc chuyển nhượng mà sau đó, một cá nhân nắm giữ từ 10% 
vốn điều lệ hoặc một tổ chức nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở 
lên của Bảo hiểm Hùng Vương; hoặc việc chuyển nhượng mà 
sau đó, một cá nhân không còn nắm giữ từ 10% vốn điều lệ 
hoặc một tổ chức không còn nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên 
của Bảo hiểm Hùng Vương thì phải được sự chấp thuận bằng 
văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện. Cổ đông có trách 
nhiệm thông báo cho Bảo hiểm Hùng Vương trước khi thỏa 
thuận việc chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng và bên nhận 
chuyển nhượng phải đáp ứng được các điều kiện về chuyển 
nhượng cổ phần và phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính chính xác, trung thực đối với đề nghị chuyển 
nhượng và các hồ sơ có liên quan đến thỏa thuận giữa các bên 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Trên cơ sở thông 
báo của cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, Hồ sơ đề nghị 
chấp thuận việc chuyển nhượng được thực hiện theo các quy 
định của pháp luật và của Bảo hiểm Hùng Vương. 

4. Việc chuyển nhƣợng đƣợc thực hiện bằng hợp đồng theo cách 
thông thƣờng hoặc thông qua giao dịch trên thị trƣờng chứng 
khoán. Trƣờng hợp chuyển nhƣợng bằng hợp đồng thì giấy tờ 
chuyển nhƣợng phải đƣợc bên chuyển nhƣợng và bên nhận 
chuyển nhƣợng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trƣờng hợp 
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phiếu. Trong trƣờng hợp này, các thông tin về cổ đông 
quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp 
đƣợc ghi vào sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng thực 
quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó tại Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG. 

5. Các cổ phần đƣợc tự do chuyển nhƣợng (ngoại trừ các 
trƣờng hợp hạn chế do các qui định của Điều Lệ này và 
Pháp luật liên quan đến cổ phần ƣu đãi và cổ phần của 
cổ đông sáng lập). Việc chuyển nhƣợng đƣợc thực hiện 
bằng văn bản theo cách thông thƣờng hoặc thông qua 
giao dịch trên thị trƣờng chứng khoán. Giấy tờ chuyển 
nhƣợng phải đƣợc bên chuyển nhƣợng và bên nhận 
chuyển nhƣợng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Bên 
chuyển nhƣợng vẫn là ngƣời sở hữu cổ phần có liên 
quan cho đến khi tên của ngƣời nhận chuyển nhƣợng 
đƣợc đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông. Trƣờng hợp chỉ 
chuyển nhƣợng một số cổ phần trong cổ phiếu có ghi 
tên thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần 
đã chuyển nhƣợng và số cổ phần còn lại. 

6. Điều kiện, phƣơng thức và thủ tục chào bán cổ phần ra 
công chúng thực hiện theo quy định của Pháp luật về 
chứng khoán. 

chuyển nhƣợng thông qua giao dịch trên thị trƣờng chứng 
khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo 
quy định của pháp luật về chứng khoán. 

5. Trƣờng hợp cổ đông là cá nhân chết thì ngƣời thừa kế theo di 
chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng. 

6. Trƣờng hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có 
ngƣời thừa kế, ngƣời thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất 
quyền thừa kế thì số cổ phần đó đƣợc giải quyết theo quy định 
của pháp luật về dân sự. 

7. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của 
mình tại Bảo hiểm Hùng Vƣơng cho ngƣời khác; sử dụng cổ 
phần để trả nợ. Trƣờng hợp này, ngƣời đƣợc tặng cho hoặc 
nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. 

8. Trƣờng hợp cổ đông chuyển nhƣợng một số cổ phần thì Giấy 
chứng cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và Bảo hiểm Hùng Vƣơng phát 
hành Giấy chứng nhận cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã 
chuyển nhƣợng và số cổ phần còn lại. 

9. Ngƣời nhận cổ phần trong các trƣờng hợp quy định tại Điều này 
chỉ trở thành cổ đông Bảo hiểm Hùng Vƣơng từ thời điểm các 
thông tin của họ đƣợc ghi đầy đủ vào Sổ đăng ký cổ đông của 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng và/hoặc đƣợc cơ quan nhà nƣớc chấp 
thuận nếu có quy định. 
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Điều 12: Thừa kế cổ phần 
 
1. Trƣờng hợp cổ đông là cá nhân chết, Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG  công nhận những ngƣời sau đây có 
quyền sở hữu một phần hay toàn bộ cổ phần của ngƣời đã 
chết: 

a) Ngƣời thừa kế theo quy định của pháp luật. 
b) Trƣờng hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà 

không có ngƣời thừa kế, ngƣời thừa kế từ chối hoặc bị 
truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó đƣợc giải quyết 
theo qui định của pháp luật về dân sự.  

c) Trƣờng hợp có nhiều ngƣời cùng thừa kế hợp pháp 
thì họ phải cử đại diện sở hữu duy nhất bằng thủ tục 
ủy quyền. Việc ủy quyền phải đƣợc lập thành văn bản 
và có xác nhận của cơ quan công chứng, chứng thực 
theo quy định của Pháp luật. Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG không giải quyết các trƣờng hợp có tranh 
chấp quyền thừa kế giữa những ngƣời thừa kế với 
nhau cho đến khi đƣợc thỏa thuận hoặc đƣợc giải 
quyết bởi tòa án có thẩm quyền. 

2. Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng minh 
quyền thừa kế hợp pháp (theo qui định của pháp luật), 
ngƣời thừa kế cổ phần chỉ  t rở  thành cổ đông của  
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG từ thời điểm các thông tin của 
họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh Nghiệp 
đƣợc ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. 
3. Ngƣời thừa kế hợp pháp của cổ đông sẽ thừa kế các 
quyền và nghĩa vụ của cổ đông đó tại Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG. 
4. Khi cổ đông là tổ chức bị giải thể, sáp nhập, chia, tách 
hoặc phá sản thì quyền tài sản liên quan đến cổ đông tổ 
chức đó đƣợc giải quyết theo các quy định của Pháp 
luật. 
5. Bất kể các quy định nêu trên, cổ phần của các thành viên 

 Đã quy định tại 
Khoản 5, 6 Điều 9 

Điều lệ 2018 
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Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát có thể đƣợc tự do 
để lại thừa kế, nhƣng ngƣời đƣợc hƣởng quyền thừa kế hợp 
pháp sẽ không đƣơng nhiên trở thành thành viên Hội Đồng 
Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát, mà việc trở thành thành 
viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát phải tuân thủ 
điều kiện và thủ tục qui định tại Điều Lệ này.  

 Điều 10: Phát hành trái phiếu 

1. Bảo hiểm Hùng Vƣơng có quyền phát hành trái phiếu, trái 
phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của 
pháp luật. 

2. Bảo hiểm Hùng Vƣơng không thanh toán đủ cả gốc và lãi của 
trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán 
không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trƣớc đó 
sẽ không đƣợc quyền phát hành trái phiếu, trừ trƣờng hợp pháp 
luật về chứng khoán có quy định khác.  

3. Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính 
đƣợc lựa chọn không bị hạn chế bởi quy định tại khoản 2 Điều 
này. 

4. Thẩm quyền quyết định loại trái phiếu và tổng giá trị phát hành 
trái phiếu nhƣ sau: 

Đại hội đồng cổ 
đông 

i. Các loại trái phiếu chuyển đổi, 
trái phiếu kèm chứng quyền; 
ii. Các loại trái phiếu khác có 
tổng giá trị từ 35% trở lên tổng 
giá trị tài sản đƣợc ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng. 

Thêm mới theo quy 
định Luật Doanh 

nghiệp 2014 
Thông tƣ 

95/2017/TT-BTC 
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Hội đồng Quản 
trị 

Các loại trái phiếu khác (ii) có 
tổng giá trị dƣới 35% tổng giá trị 
tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng. 

 
5. Thủ tục và hồ sơ phát hành trái phiếu thực hiện theo các quy 

định của pháp luật. 
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Điều 13: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông 
1. Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức 

lại Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG hoặc thay đổi quyền, 
nghĩa vụ của cổ đông quy định trong Điều lệ có quyền 
yêu cầu Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG mua lại cổ phần của 
mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, 
địa chỉ của cổ đông, số lƣợng cổ phần từng loại, giá dự 
định bán, lý do yêu cầu Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG mua 
lại. Yêu cầu phải đƣợc gửi đến Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG trong thời hạn mƣời (10) ngày làm việc, kể từ 
ngày ĐHĐCĐ thông qua quyết định về các vấn đề nêu 
tại khoản 1 Điều này. 

2. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG có thể mua lại cổ phần theo 
yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với 
giá thị trƣờng hoặc theo thỏa thuận trong thời hạn chín 
mƣơi (90) ngày, kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu. Trƣờng 
hợp không thỏa thuận đƣợc về giá thì các bên có thể yêu 
cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức 
định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn 
đó là quyết định cuối cùng. 

3. Trong mọi trƣờng hợp, việc mua lại cổ phần theo yêu 
cầu của cổ đông không đƣợc làm giảm vốn điều lệ của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG xuống dƣới mức vốn pháp 
định tối thiểu do pháp luật quy định. Nếu việc mua lại 
cổ phần theo yêu cầu của cổ đông làm giảm vốn điều lệ 
của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG xuống dƣới mức vốn 
pháp định do pháp luật quy định thì Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG sẽ chỉ thực hiện việc mua lại một số lƣợng cổ 
phần phù hợp với văn bản phê chuẩn của Bộ Tài chính.   

 

Điều 11: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông 

1.  Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại 
công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại 
Điều 18 và Điều 19 Điều lệ này, có quyền yêu cầu Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu mua lại cổ 
phần phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ 
đông, số lƣợng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu 
cầu Bảo hiểm Hùng Vƣơng mua lại. Yêu cầu phải đƣợc gửi 
đến Bảo hiểm Hùng Vƣơng trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 
Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy 
định tại khoản này. 

2. Bảo hiểm Hùng Vƣơng phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của 
cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trƣờng trong 
thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu. Trƣờng hợp 
không thỏa thuận đƣợc về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ 
chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên 
nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối 
cùng. 

3. Việc Bảo hiểm Hùng Vương mua lại cổ phần của cổ đông phải 
thực hiện theo Điều 11của Điều lệ này và phù hợp với quy định 
của pháp luật. 
 

Điều chỉnh theo 
Luật Doanh nghiệp 

2014 
Thông tƣ 

95/2017/TT-BTC 

Điều 14: Mua lại cổ phần theo quyết định của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG 

Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG có quyền mua lại không 

Điều 12: Mua lại cổ phần theo quyết định của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng  
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quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần 
hoặc toàn bộ cổ phần ƣu đãi cổ tức đã bán theo quy 
định sau đây: 
1. HĐQT có quyền quyết định mua lại không quá mƣời 

phần trăm (10%) tổng số cổ phần của mỗi loại đã 
đƣợc chào bán trong mỗi mƣời hai (12) tháng. 
Trong trƣờng hợp khác, việc mua lại cổ phần do 
ĐHĐCĐ quyết định. 

2. HĐQT quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ 
phần phổ thông, giá mua lại không đƣợc cao hơn 
giá thị trƣờng tại thời điểm mua lại, trừ trƣờng hợp 
quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần 
loại khác, nếu Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG và cổ 
đông có liên quan không có thỏa thuận nào khác thì giá 
mua lại không đƣợc thấp hơn giá thị trƣờng. 

3. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG có thể mua lại cổ phần 
của từng cổ đông tƣơng ứng với tỷ lệ cổ phần của họ 
trong Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. Trong trƣờng hợp 
này, quyết định mua lại cổ phần của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG phải đƣợc thông báo bằng phƣơng thức bảo 
đảm đến tất cả các cổ đông trong thời hạn ba mƣơi 
(30) ngày, kể từ ngày quyết định đó đƣợc thông qua. 
Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG, tổng số cổ phần và loại cổ 
phần đƣợc mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định 
giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và 
thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. Cổ đông đồng ý bán lại 
cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng 
phƣơng thức bảo đảm đến đƣợc Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày, kể từ 
ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ 
thƣờng trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông 

1. Bảo hiểm Hùng Vƣơng đƣợc quyền mua lại không quá 30% 
tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ 
phần ƣu đãi cổ tức đã bán. 

2. Hội đồng Quản trị đƣợc quyền quyết định mua lại không quá 
10% tổng số cổ phần của từng loại đã đƣợc chào bán trong 12 
tháng. Trƣờng hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng 
cổ đông quyết định. 

3. Hội đồng Quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ 
phần phổ thông, giá mua lại không đƣợc cao hơn giá thị trƣờng 
tại thời điểm mua lại, trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 4 Điều 
này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Bảo hiểm Hùng Vƣơng và 
cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại 
không đƣợc thấp hơn giá thị trƣờng. 

4. Bảo hiểm Hùng Vƣơng có thể mua lại cổ phần của từng cổ 
đông tƣơng ứng với tỷ lệ cổ phần của họ. Trƣờng hợp này, 
quyết định mua lại cổ phần của Bảo hiểm Hùng Vƣơng phải 
đƣợc thông báo bằng phƣơng thức bảo đảm đến đƣợc tất cả cổ 
đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó đƣợc 
thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng, tổng số cổ phần và loại cổ phần đƣợc mua 
lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và 
thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ 
phần của họ cho Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

5. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của 
mình bằng phƣơng thức bảo đảm đến đƣợc Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán 
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là cá nhân; tên, địa chỉ trƣờng trú, quốc tịch, số 
quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh 
của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ 
phần chào bán; phƣơng thức thanh toán; chữ ký của cổ 
đông và ngƣời đại diện theo pháp luật của cổ đông. 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG chỉ mua lại cổ phần đƣợc 
chào bán trong thời hạn nói trên. 

 

phải có họ, tên, địa chỉ thƣờng trú, Giấy chứng minh nhân dân 
(Hộ chiếu) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ 
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định 
thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ 
phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phƣơng thức thanh toán; 
chữ ký của cổ đông hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của cổ 
đông. Bảo hiểm Hùng Vƣơng chỉ mua lại cổ phần đƣợc chào 
bán trong thời hạn nói trên. 
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Điều 15: Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần 
đƣợc mua lại 

1. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG chỉ đƣợc quyền thanh 
toán cổ phần đƣợc mua lại cho cổ đông theo quy 
định Điều 13 và 14 của Điều lệ này nếu ngay sau 
khi thanh toán hết số cổ phần đƣợc mua lại, Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản 
nợ và các nghĩa vụ tài sản khác. 

2. Cổ phần mua lại theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo 
quyết định của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG đƣợc coi 
là cổ phần thu về hay cổ phần ngân quỹ và thuộc số 
cổ phần đƣợc quyền chào bán. 

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã đƣợc 
mua lại phải đƣợc tiêu hủy ngay sau khi cổ phần 
tƣơng ứng đã đƣợc thanh toán đầy đủ. Chủ Tịch 
HĐQT chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy 
hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG. 

4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng 
giá trị tài sản đƣợc ghi trong sổ kế toán của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG giảm hơn mƣời phần trăm (10%) thì 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG phải thông báo điều đó 
cho tất cả chủ nợ biết trong thời hạn mƣời lăm (15) 
ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại. 

 

Điều 13: Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần đƣợc mua 
lại 
1. Bảo hiểm Hùng Vƣơng chỉ đƣợc quyền thanh toán cổ phần 

đƣợc mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều lệ này nếu 
ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần đƣợc mua lại, Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và 
nghĩa vụ tài sản khác. 

2. Cổ phần đƣợc mua lại theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 
của Điều lệ này đƣợc coi là cổ phần chƣa bán theo quy định 
của pháp luật. Bảo hiểm Hùng Vương phải làm thủ tục điều 
chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các 
cổ phần được Bảo hiểm Hùng Vương mua lại trong thời hạn 
10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ 
phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định 
khác. 

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã đƣợc mua lại phải 
đƣợc tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tƣơng ứng đã đƣợc thanh 
toán đủ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc phải 
liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc 
chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài 
sản đƣợc ghi trong sổ kế toán của Bảo hiểm Hùng Vƣơng giảm 
hơn 10% thì Bảo hiểm Hùng Vƣơng phải thông báo cho tất cả 
các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán 
hết số cổ phần mua lại. 

Điều chỉnh theo 
quy định Luật 

Doanh nghiệp 2014 

Điều 16: Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại 
 
Trƣờng hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy 
định tại Khoản 1, Điều 15 của Điều lệ này thì các cổ 
đông phải hoàn trả cho Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG số 
tiền, tài sản đã nhận; trƣờng hợp cổ đông không hoàn trả 
đƣợc thì cổ đông đó và tất cả thành viên HĐQT phải cùng 
liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ 
tài sản khác của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG trong phạm 

Điều 14: Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức 
Trƣờng hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định 
của pháp luật hoặc trả cổ tức trái với quy định thì các cổ đông 
phải hoàn trả cho Bảo hiểm Hùng Vƣơng số tiền, tài sản khác đã 
nhận; trƣờng hợp cổ đông không hoàn trả đƣợc cho Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng thì tất cả thành viên Hội đồng Quản trị phải cùng 
liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 
khác của Bảo hiểm Hùng Vƣơng trong phạm vi giá trị số tiền, tài 
sản đã trả cho cổ đông mà chƣa đƣợc hoàn lại. 
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vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chƣa 
đƣợc hoàn lại. 

 
 Điều 15: Thu hồi cổ phần 

1. Trƣờng hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số 
tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng Quản trị có quyền thông 
báo và yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với 
lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc 
không thanh toán đầy đủ gây ra cho Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán 
mới (tối thiếu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa 
điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trƣờng hợp không 
thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chƣa thanh toán hết 
sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng Quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chƣa thanh 
toán đầy đủ và đúng hạn trong trƣờng hợp các yêu cầu trong 
thông báo nêu trên không đƣợc thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi đƣợc coi là các cổ phần đƣợc quyền chào 
bán. Hội đồng Quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái 
phân phối hoặc giải quyết cho ngƣời đã sở hữu cổ phần bị thu 
hồi hoặc các đối tƣợng khác theo những điều kiện và cách thức 
do Hội đồng Quản trị thấy quyết định. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tƣ cách cổ đông 
đối với những cổ phần đó, nhƣng vẫn phải thanh toán tất cả các 
khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ 10%/năm 
vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng Quản trị 
kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội 
đồng Quản trị có toàn quyền quyết định việc cƣỡng chế thanh 
toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.  

6. Thông báo thu hồi đƣợc gửi đến ngƣời nắm giữ cổ phần bị thu 
hồi trƣớc thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả 
trong trƣờng hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông 
báo. 

Thêm mới theo quy 
định Thông tƣ 

95/2017/TT-BTC 
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Điều 21: Sổ đăng ký cổ đông 
 
1. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG có Sổ đăng ký cổ đông thể 

hiện dƣới hình thức văn bản và lƣu trữ bằng tập tin dữ 
liệu điện tử. 

2. Sổ đăng ký cổ đông có các nội dung chủ yếu theo quy 
định tại khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp. 

3. Sổ  đăng  ký  cổ  đông  đƣợc  lƣu  giữ  tại  Trụ  sở  
chính  của  Bảo  Hiểm  HÙNG VƢƠNG, công ty 
chứng khoán hoặc Trung tâm đăng ký, lƣu ký, bù trừ 
và thanh toán chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm 
tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng 
ký cổ đông trong giờ làm việc của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG, công ty chứng khoán hoặc Trung tâm đăng 
ký, lƣu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán 

4. Trƣờng hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thƣờng trú thì 
phải thông báo kịp thời với Bảo hiểm Hùng Vƣơng, 
công ty chứng khoán hoặc Trung tâm đăng ký, lƣu ký, 
bù trừ và thanh toán chứng khoánđể cập nhật vào sổ 
đăng ký cổ đông. Bảo hiểm Hùng Vƣơng không chịu 
trách nhiệm về việc không liên lạc đƣợc với cổ đông 
do không đƣợc thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông. 

 

Điều 16: Sổ đăng ký cổ đông 
1. Bảo hiểm Hùng Vƣơng phải lập và lƣu giữ sổ đăng ký cổ 

đông. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử 
hoặc cả hai loại này. 

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty; 
b. Tổng số cổ phần đƣợc quyền chào bán, loại cổ phần đƣợc 

quyền chào bán và số cổ phần đƣợc quyền chào bán của từng 
loại; 

c. Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã 
góp; 

d. Họ, tên, địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, số Thẻ căn cƣớc công 
dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số 
doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính 
đối với cổ đông là tổ chức; 

e. Số lƣợng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ 
phần. 

3. Sổ đăng ký cổ đông đƣợc lƣu giữ tại trụ sở chính của Công ty 
hoặc Trung tâm lƣu ký chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm 
tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ 
đông trong giờ làm việc của Công ty hoặc Trung tâm lƣu ký 
chứng khoán. 

4. Trƣờng hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thƣờng trú thì phải 
thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ 
đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc 
đƣợc với cổ đông do không đƣợc thông báo thay đổi địa chỉ 
của cổ đông. 

 

Điều 22: Cơ cấu tổ chức 
Cơ cấu tổ chức của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG bao gồm: 
1. Đại Hội Đồng Cổ Đông; 
2. Hội Đồng Quản Trị; 
3. Tổng Giám Đốc; 
4. Ban Kiểm Soát. 

Điều 17: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 
Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Hùng Vƣơng bao gồm: 
1. Đại hội đồng cổ đông 
2. Hội đồng Quản trị 
3. Ban Kiểm soát 
4. Tổng Giám đốc. 
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Điều 19: Quyền của cổ đông 
1. Quyền của cổ đông sáng lập: 

Cổ đông sáng lập là cổ đông góp vốn thành lập, tham 
gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản điều lệ đầu 
tiên của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. Cổ đông sáng lập 
có các quyền ƣu tiên trong thời gian 3 năm theo Luật 
Doanh nghiệp, sau thời gian này các quyền ƣu tiên 
của cổ đông sáng lập sẽ không còn và giống nhƣ cổ 
đông phổ thông. Các quyền ƣu tiên bao gồm: 
a) Quyền đƣợc mua cổ phần mới: khi Bảo Hiểm 

HÙNG VƢƠNG phát hành thêm cổ phiếu mới, cổ 
đông sáng lập sẽ có quyền ƣu tiên mua thêm số 
lƣợng cổ phiếu để đảm bảo tỷ lệ sở hữu trong tổng 
vốn điều lệ mới bằng với tỷ lệ khi thành lập công 
ty. 

b) Các quyền khác đều áp dụng giống nhƣ cổ đông 
phổ thông. 

2. Quyền của cổ đông có công: 
Cổ đông có công là cổ đông có công đóng góp vào 
việc thành lập và phát triển của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG và đƣợc cử tham gia vào thƣờng trực Hội 
Đồng Quản Trị và thƣờng trực Ban Kiểm Sóat. Cổ 
đông có công có quyền ƣu tiên bao gồm: 
a) Quyền mua cổ phần mới nhiều hơn 10% so với 

cổ đông thƣờng trong mổi đợt tăng vốn, nhƣng 
không vƣợt quá 0,5% vốn điều lệ công ty, trong 
thời hạn không quá 3 lần tăng vốn. 

b) Các quyền khác đều áp dụng giống nhƣ cổ đông 
phổ thông. 

3. Quyền của cổ đông phổ thông: 
a) Đƣợc tham dự, phát biểu và biểu quyết trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện ủy quyền trong các phiên 
họp ĐHĐCĐ; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu 
biểu quyết. 

Điều 18: Quyền của cổ đông 
1. Cổ đông là ngƣời chủ sở hữu Bảo hiểm Hùng Vƣơng, có các 

quyền và nghĩa vụ tƣơng ứng theo số cổ phần và loại cổ phần 
mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các 
nghĩa vụ tài sản khác của Bảo hiểm Hùng Vƣơng trong phạm 
vi số vốn đã góp vào Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

2. Ngƣời nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: 
a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng 
cổ đông hoặc thông qua đại diện đƣợc ủy quyền hoặc theo hình 
thức khác do pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có 
một quyền biểu quyết; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông; 

c. Đƣợc ƣu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tƣơng ứng với tỷ lệ 
cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; 

d. Tự do chuyển nhƣợng cổ phần đã đƣợc thanh toán đầy đủ cho 
ngƣời khác trừ các trƣờng hợp bị hạn chế chuyển nhƣợng theo 
quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ này; 

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ 
đông trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu 
sửa đổi các thông tin không chính xác; 

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

g. Trƣờng hợp Bảo hiểm Hùng Vƣơng giải thể hoặc phá sản, 

Điều chỉnh theo 
quy định Luật 

Doanh nghiệp 2014 
Thông tƣ 

95/2017/TT-BTC 
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b) Đƣợc nhận cổ tức với mức theo quyết định của 
ĐHĐCĐ; 

c) Đƣợc ƣu tiên mua cổ phần mới chào bán tƣơng ứng 
với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

d) Đƣợc chuyển nhƣợng, để thừa kế, tặng cho cổ phần 
theo quy định trong Điều lệ này và phù hợp với các 
quy định hiện hành của Pháp luật; 

e) Đƣợc ủy quyền bằng văn bản cho ngƣời khác quan 
hệ với Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG, tham dự 
ĐHĐCĐ, thực hiện các quyền cổ đông theo quy 
định của Pháp luật; 

f) Đƣợc thông báo về tình hình kinh doanh của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

g) Xem xét, tra cứu,trích lục hoặc sao chụp các thông 
tin trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết, 
danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 
đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính 
xác hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình; 
xem xét, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ củaBảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG,  biên bản họp ĐHĐCĐ và 
các nghị quyết của ĐHĐCĐ; 

h) Khi Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG chấm dứt hoạt 
động, đƣợc nhận một phần tài sản còn lại theo tỷ lệ 
tƣơng ứng với số cổ phần góp vốn, sau khi Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG đã thực hiện đầy đủ các 
trách nhiệm đối với Nhà nƣớc, chủ nợ và cổ đông ƣu 
đãi; 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mƣời phần trăm 
(10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 
tháng có quyền: 

a. Tự ứng cử hoặc đề cử ngƣời vào Hội đồng 
Quản trị, Ban Kiểm Soát. 

đƣợc nhận một phần tài sản còn lại tƣơng ứng với tỷ lệ sở hữu 
cổ phần tại Bảo hiểm Hùng Vƣơng sau khi Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại 
cổ phần khác của Bảo hiểm Hùng Vƣơng theo quy định của 
pháp luật; 

h. Yêu cầu Bảo hiểm Hùng Vƣơng mua lại cổ phần của họ 
trong các trƣờng hợp quy định của Luật Doanh nghiệp; 

i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp 
luật. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ 
phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 
tháng có các quyền sau đây: 

a. Đề cử ngƣời vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; 
b. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội 

đồng Quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm 
theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo 
của Ban Kiểm soát; 

c. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trƣờng 
hợp quy định tại khoản 4 Điều này; 

d. Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên 
quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; 
phải có họ, tên, địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, số Thẻ căn 
cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá 
nhân; tên, địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, số quyết định thành 
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b. Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thƣờng trong 
các trƣờng hợp: HĐQT vi phạm nghiêm trọng 
quyền của cổ đông, nghĩa vụ của ngƣời quản lý 
hoặc ra quyết định vuợt quá thẩm quyền đƣợc 
giao; nhiệm kỳ của HĐQT đã vƣợt quá sáu (6) 
tháng mà HĐQT mới chƣa đƣợc bầu thay thế. 
Việc yêu cầu phải tuân thủ quy định tại Điều 
114 của Luật Doanh nghiệp; 

c. Yêu cầu BKS kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên 
quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG khi xét thấy cần thiết. 
Việc yêu cầu phải tuân thủ quy định tại Điều 
114 của Luật Doanh nghiệp;  

d. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị 
quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính 
giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống 
kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm 
soát; 

5. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ƣu đãi: Cổ đông sở 
hữu cổ phần ƣu đãi cổ tức và cổ phần ƣu đãi hoàn lại 
có các quyền nhƣ cổ đông phổ thông ngoài trừ quyền 
biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, tự ứng cử, đề cử ngƣời 
vào HĐQT và BKS. 

 

lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ 
chức; số lƣợng 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 Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này có 
quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các 
trƣờng hợp sau đây: 

a. Hội đồng Quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, 
nghĩa vụ của ngƣời quản lý hoặc ra quyết định vƣợt quá thẩm 
quyền đƣợc giao; 

b. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị đã vƣợt quá 06 tháng mà Hội 
đồng Quản trị mới chƣa đƣợc bầu thay thế; 

c. Trƣờng hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty. 
Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc lập bằng 

văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thƣờng trú, Giấy chứng minh 
nhân dân (Hộ chiếu) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 
đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số 
quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ 
chức; số 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 Bảo hiểm Hùng Vƣơng, căn cứ và lý 
do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu 
cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm 
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của Hội đồng Quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định 
vƣợt quá thẩm quyền. 

5. Cổ đông sở hữu cổ phần ƣu đãi biểu quyết có các quyền theo 
quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp. 

6. Cổ đông sở hữu cổ phần ƣu đãi cổ tức có các quyền theo quy 
định tại khoản 2 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 

7. Cổ đông sở hữu cổ phần ƣu đãi hoàn lại có các quyền theo quy 
định tại khoản 2 Điều 118 Luật Doanh nghiệp 

8. Cổ đông không đƣợc tham gia bỏ phiếu trong các trƣờng hợp 
sau đây: 

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Điều 32 Điều lệ này khi 
cổ đông đó hoặc ngƣời có liên quan tới cổ đông đó là một bên 
của hợp đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của ngƣời có liên 
quan tới cổ đông đó trừ trƣờng hợp việc mua lại cổ phần đƣợc 
thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua 
lại đƣợc thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công 
khai trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai 
theo quy định của pháp luật. 

 



 

38 
 

Điều 20: Nghĩa vụ của các cổ đông 
1. Góp đủ vốn cổ phần đã cam kết mua; chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG trong phạm vi số vốn đã góp 
vào Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

2. Tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, nghị quyết, quy chế, quy 
định quản lý nội bộ của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

3. Quy định việc rút vốn cổ phần: Không đƣợc rút vốn cổ 
phần dƣới mọi hình thức trừ trƣờng hợp đã đƣợc Bảo 
Hiểm HÙNG  VƢƠNG  đồng ý mua lại hoặc đã 
chuyển  nhƣợng  cổ phần cho ngƣời khác theo đúng 
quy định của Pháp luật và Điều lệ này 
Trƣờng hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn 
cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ 
đông đó và ngƣời có lợi ích liên quan trong Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về 
các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và 
các thiệt hại xảy ra. 

4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp 
luật và Điều lệ Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

Điều 19: Nghĩa vụ của cổ đông 
Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 
Không đƣợc rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng dƣới mọi hình thức, trừ trƣờng hợp 
đƣợc công ty hoặc ngƣời khác mua lại cổ phần. Trƣờng hợp có 
cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với 
quy định tại khoản này thì cổ đông đó và ngƣời có lợi ích liên 
quan trong Bảo hiểm Hùng Vƣơng phải cùng liên đới chịu 
trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và 
các thiệt hại xảy ra. 

2. Tuân thủ Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng và các quy chế của 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng; chấp hành quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị. 

3. Cung cấp thông tin, địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ 
phần, thông báo kịp thời khi thay đổi địa chỉ và thông tin đã 
đăng ký. 

4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật 
hiện hành. 

5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Bảo hiểm Hùng 
Vương dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi 
sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 
b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc 

phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 
c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài 

chính có thể xảy ra đối với Bảo hiểm Hùng Vương. 

Điều chỉnh bổ sung 
theo 

Thông tƣ 
95/2017/TT-BTC 

Điều 18: Quy định chung về cổ đông 
1. Cổ đông là tổ chức, cá nhân sở hữu ít nhất một cổ 

phần đã phát hành của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. Cổ  
đông là chủ sở hữu của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG, có 
các quyền và nghĩa vụ tƣơng ứng theo số cổ phần và 
loại cổ phần mà họ sở hữu. 

Điều 20: Ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 
1. Ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải là cá 

nhân đƣợc ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ này. 

2. Tổ chức là cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ 
thông có thể ủy quyền tối đa 03 ngƣời đại diện. 
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2. Bảo  hiểm  HÙNG  VƢƠNG  có  các  loại  cổ đông:  
cổ đông sáng lập, cổ đông phổ thông, cổ đông ƣu đãi, 
cổ đông có công và cổ đông chiến lƣợc. ĐHĐCĐ có 
thẩm quyền quyết định tiêu chí cụ thể xác định, lựa 
chọn cổ đông có công, cổ đông chiến lƣợc. 

3. Ngƣời đại diện hợp pháp của cổ đông tại Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG: 
a) Ngƣời đại diện hợp pháp của cổ đông là  tổ chức 

tại Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG là ngƣời đại diện 
theo pháp luật của tổ chức đó hoặc ngƣời đại diện 
theo ủy quyền của tổ chức đó; ngƣời khác đƣợc 
ủy quyền của ngƣời đại diện theo ủy quyền. 
Ngƣời đại diện theo ủy quyền phải có đủ năng lực 
hành vi dân sự và việc ủy quyền phải phù hợp với 
qui định của Điều Lệ này và qui định của Pháp 
luật. 

b) Cổ đông là cá nhân có thể uỷ quyền bằng văn 
bản cho ngƣời khác có đủ năng lực hành vi dân 
sự làm đại diện cho mình tại Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG. Việc ủy quyền phải phù hợp với qui 
định của Điều Lệ này và qui định của Pháp luật. 

c) Các cổ đông có thể tự nhóm lại để cử một 
ngƣời đại diện. Trƣờng hợp cử hoặc thay đổi 
ngƣời đại diện cho một nhóm cổ đông phải đƣợc 
sự chấp thuận của các cổ đông này bằng văn bản. 
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn thay đổi 
ngƣời đại diện phải có văn bản gửi HĐQT của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

d) Ngƣời đƣợc ủy quyền nêu tại các điểm a,b và c của 
khoản này không đƣợc quyền ủy quyền cho ngƣời 
khác làm đại diện thay. 

 

3. Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều ngƣời đại diện theo ủy 
quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho 
mỗi ngƣời đại diện. Trƣờng hợp cổ đông không xác định phần 
vốn góp, số cổ phần tƣơng ứng cho mỗi ngƣời đại diện theo ủy 
quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ đƣợc chia đều cho số 
lƣợng ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

4. Việc chỉ định ngƣời đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, 
phải thông báo cho Bảo hiểm Hùng Vƣơng và chỉ có hiệu lực 
đối với Bảo hiểm Hùng Vƣơng kể từ ngày Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng nhận đƣợc thông báo. Văn bản ủy quyền phải có các 
nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông; 
b. Số lƣợng ngƣời đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần 

vốn góp tƣơng ứng mỗi ngƣời đại diện theo ủy quyền; 
c. Họ, tên, địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 
từng ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

d. Thời hạn ủy quyền tƣơng ứng của từng ngƣời đại diện theo ủy 
quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu đƣợc ủy quyền; 

e. Họ, tên, chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật của cổ đông 
và của ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

5. Ngƣời đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều 
kiện theo quy định của pháp luật. 
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Điều 25: Quy định chung về Đại Hội Đồng Cổ Đông 
1. ĐHĐCĐ gồm tất cả cổ đông có tên trong danh sách 

cổ đông và có quyền biểu quyết. 
2. ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Bảo 

Hiểm HÙNG VƢƠNG, hoạt động thông qua cuộc 
họp ĐHĐCĐ thƣờng niên, ĐHĐCĐ bất thƣờng và 
thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

3. Các cuộc họp ĐHĐCĐ phải có đủ số lƣợng cổ đông 
tham dự tối thiểu theo quy định tại Điều lệ này. 

4. Quyết định của ĐHĐCĐ chỉ có hiệu lực thi hành khi 
các cổ đông hoặc đại diện thông qua theo đúng quy 
định của Điều lệ này. 

5. Tất cả chi phí cần thiết để triệu tập và tiến hành 
ĐHĐCĐ sẽ do Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG chi trả. 
Các chi phí mang tính cá nhân nhƣ chi phí đi lại, 
ăn, ở do cổ đông tự chịu. 

6. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số 
ngƣời đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ 
đông của mình theo quy định của Pháp luật; trƣờng 
hợp có nhiều hơn một ngƣời đại diện theo uỷ quyền 
đƣợc cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số 
phiếu bầu của mỗi ngƣời đại diện. Việc cử, chấm dứt 
hoặc thay đổi ngƣời đại diện theo uỷ quyền phải đƣợc 
thông báo bằng văn bản đến Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG trong thời hạn sớm nhất. Thông báo phải có 
các nội dung chủ yếu sau đây: 
a) Tên, địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, số và ngày quyết 

định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh của cổ 
đông; 

b) Số lƣợng cổ phần, loại cổ phần và ngày đăng ký 
cổ đông tại Bảo hiểm Hùng vƣơng; 

c) Họ, tên, địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, số Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 
cá nhân hợp pháp khác của ngƣời đại diện theo uỷ 

Điều 21: Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 
đƣợc tổ chức mỗi năm một (01) lần và phải họp trong thời hạn 
bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị 
của Hội đồng Quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia 
hạn, nhƣng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên không đƣợc tổ chức 
dƣới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Ngoài cuộc họp 
thƣờng niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thƣờng. Địa 
điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất 
thƣờng trong các trƣờng hợp sau: 

a. Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng; 

b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc 
quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn 
chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị, BKS còn lại ít hơn số 
thành viên mà luật pháp quy định; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 18 
Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu 
triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thể hiện bằng văn bản, 
trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của 
các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu đƣợc lập thành 
nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một 
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quyền; 
d) Số cổ phần đƣợc uỷ quyền đại diện; 
e) Thời hạn đại diện theo uỷ quyền; 
f) Họ, tên, chữ ký của ngƣời đại diện theo uỷ quyền 

và ngƣời đại diện theo Pháp luật của cổ đông. 
 

cổ đông có liên quan; 
e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát 

có lý do tin tƣởng rằng các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc 
ngƣời điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của 
họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng Quản trị 
hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn 
của mình; 

f. Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

3. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng 
a. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội 
đồng Quản trị còn lại nhƣ quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 
21 hoặc nhận đƣợc yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e 
Khoản 2 Điều 21 Điều lệ này; 

b. Trƣờng hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 21 Điều 
lệ này thì trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày tiếp theo, Ban 
Kiểm soát phải thay thế Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh 
nghiệp; 
Trƣờng hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 
các thành viên Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm trƣớc 
pháp luật và phải bồi thƣờng thiệt hại phát sinh cho Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng. 
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c. Trƣờng hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 21 Điều lệ này 
thì trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm 
cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này có 
quyền thay thế Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật 
Doanh nghiệp. 

Trƣờng hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định thì Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trƣớc 
pháp luật và bồi thƣờng thiệt hại phát sinh cho Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. 
Trong trƣờng hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh 
doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và 
tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi 
tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 
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Điều 26: Đại Hội Đồng Cổ Đông thƣờng niên 
1. ĐHĐCĐ phải họp thƣờng niên mỗi năm một lần trong 

thời hạn bốn (4)tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. Trƣờng hợp không tiến hành họp đƣợc trong 
thời hạn trên, thì HĐQT có thể xin Bộ Tài Chính cho 
gia hạn nhƣng không quá sáu (6) tháng, kể từ khi kết 
thúc năm tài chính. 

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ thƣờng niên: 
a) Thông qua định hƣớng phát triển của Bảo Hiểm 

HÙNG VƢƠNG; 
b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, 

thành viên BKS; 
c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần từng 

loại đƣợc quyền chào bán; quyết định mức cổ tức 
hàng năm của từng loại cổ phần; quyết định mua lại 
trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

d) Quyết định các dự án đầu tƣ, các hợp đồng hoặc 
giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 
trị tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG, trừ trƣờng hợp điều chỉnh vốn 
điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số 
lƣợng cổ  phần  đƣợc  quyền  chào  bán  quy  định  
tại  Điều  lệ  này; 

f) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 
g) Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt 

động và kết quả kinh doanh, báo cáo của HĐQT 
đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh; 

h) Thông qua báo cáo của BKS; 
i) Thông qua phƣơng án phân phối, sử dụng lợi 

nhuận; chia cổ tức và trích lập, sử dụng các quỹ 
theo đề nghị của HĐQT; 

j) Xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT, BKS gây 

Điều 22: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông  

1.  Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên thảo luận và thông qua: 
a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 
b. Báo cáo tài chính hằng năm; 
c. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt 

động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản 
trị; 

d. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản 
trị và Tổng Giám đốc; 

e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và 
của từng Kiểm soát viên; 

f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 
g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 
2. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên và bất thƣờng thông qua 

quyết định về các vấn đề sau: 
a. Thông qua định hƣớng phát triển của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 
b. Thông qua các báo cáo tài chính năm; 
c. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp 

với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần 
đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng Quản trị 
đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội 
đồng cổ đông; 

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng 
Quản trị và Ban Kiểm soát; 

e. Số lƣợng thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; 

Nhập nội dung đại 
hội cổ đông thƣờng 
niên và bất thƣờng 

theo Thông tƣ 
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thiệt hại cho Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG và cổ 
đông của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

k) Quyết định tổ chức lại, giải thể Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG; 

l) Quyết định điều chỉnh vốn điều lệ, gọi vốn cổ phần 
và phát hành cổ phiếu; 

m) Ấn định mức thù lao, phụ cấp và các chi phí cần 
thiết cho thành viên HĐQT và BKS; 

n) Quyết định liên quan phát hành cổ phiếu ƣu đãi, cổ 
phiếu quyền chọn lựa, cổ phiếu phổ thông… tuỳ 
vào tình hình thực tế và thời điểm thích hợp sau khi 
đƣợc ĐHĐCĐ thông qua; và 

o) Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo 
quy định của Pháp luật và Điều Lệ này. 

 
Điều 27: Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thƣờng 
1. HĐQT phải triệu tập họp bất thƣờng ĐHĐCĐ trong 

các trƣờng hợp sau: 
a) HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Bảo Hiểm 

HÙNG VƢƠNG; 
b) Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở 

hữu trên 10% số cổ phần của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) 
tháng trong trƣờng hợp HĐQT vi phạm nghiêm 
trọng nghĩa vụ của ngƣời quản lý quy định tại 
Điều 23 của Điều lệ này, và trong trƣờng hợp qui 
định tại Khoản 4, Điều 19 của Điều Lệ này; 

c) Khi số thành viên HĐQT, BKS còn lại ít hơn số 
thành viên theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

d) Theo yêu cầu của BKS; 
e) Các trƣờng hợp khác phát sinh những vấn đề bất 

thƣờng ảnh hƣởng đến tổ chức và hoạt động của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ trong phiên họp 

f. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; 
g. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 

Kiểm soát và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban 
Kiểm soát; 

h. Thông qua phƣơng án phân phối và sử dụng lợi nhuận; 
i. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 
j. Loại cổ phần và số lƣợng cổ phần mới đƣợc phát hành đối với 

mỗi loại cổ phần; 
k. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Bảo hiểm 

Hùng Vƣơng; 
l. Tổ chức lại và giải thể Bảo hiểm Hùng Vƣơng và chỉ định 

ngƣời thanh lý; 
m. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị hoặc Ban 

Kiểm soát gây thiệt hại cho Bảo hiểm Hùng Vƣơng và các cổ 
đông của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 

n. Quyết định đầu tƣ hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 
hơn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất đã đƣợc kiểm toán của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 

o. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của 
mỗi loại;  

p. Bảo hiểm Hùng Vƣơng hoặc các công ty thành viên của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng ký kết hợp đồng theo quy định tại Điều 32 
Điều lệ này;  

q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế 
khác của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã đƣợc đƣa vào chƣơng 
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bất thƣờng: 
a) Quyết định các chủ trƣơng, xử lý các vấn đề bất 

thƣờng và các tranh chấp, tố tụng nghiêm trọng; 
b) Miễn nhiệm, bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên 

HĐQT, BKS; 
c) Biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 
d) Xử lý các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của 

ĐHĐCĐ thƣờng niên qui định tại Điều 26 của Điều 
Lệ này. 

3. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thƣờng trong 
thời hạn ba mƣơi (30) ngày, kể từ ngày nhận đƣợc 
yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều này. Trƣờng 
hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ nhƣ quy 
định thì Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT 
phải chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật và phải bồi 
thƣờng thiệt hại phát sinh đối với Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG. 

4. Nếu HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy 
định tại Khoản 3 Điều này thì trong thời hạn ba 
mƣơi (30) ngày tiếp theo, BKS thay thế HĐQT 
triệu tập họp ĐHĐCĐ. Trƣờng hợp BKS không 
triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định thì BKS phải 
chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật và phải bồi thƣờng 
thiệt hại phát sinh đối với Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG. 

5. Nếu BKS không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định 
tại Khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Điều lệ này 
có quyền thay thế HĐQT, BKS triệu tập họp 
ĐHĐCĐ. Thủ tục và các công việc phải thực hiện để 
triệu tập qui định theo khoản 7 Điều 136 Luật Doanh 
nghiệp. 

trình họp phải đƣợc đƣa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội 
đồng cổ đông. 

 

 Điều 23: Thay đổi các quyền đặc biệt của cổ đông 
1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một 

Thêm mới theo 
Thông tƣ 
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loại cổ phần ƣu đãi có hiệu lực khi đƣợc cổ đông nắm giữ ít 
nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời 
đƣợc cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại 
cổ phần ƣu đãi nói trên biểu quyết thông qua. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ 
phần ƣu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có 
giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện đƣợc ủy 
quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị 
mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trƣờng hợp 
không có đủ số đại biểu nhƣ nêu trên thì cuộc họp đƣợc tổ 
chức lại trong vòng ba mƣơi (30) ngày sau đó và những ngƣời 
nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lƣợng 
ngƣời và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 
đƣợc ủy quyền đều đƣợc coi là đủ số lƣợng đại biểu yêu cầu. 
Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ƣu đãi nêu trên, 
những ngƣời nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp 
hoặc qua ngƣời 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. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt nhƣ vậy đƣợc thực 
hiện tƣơng tự với các quy định tại Điều 24 và Điều 26 Điều lệ 
này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các 
quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ƣu đãi 
đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân 
phối lợi nhuận hoặc tài sản của Bảo hiểm Hùng Vƣơng không 
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bị thay đổi khi Bảo hiểm Hùng Vƣơng phát hành thêm các cổ 
phần cùng loại. 
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Điều 29: Triệu tập, chuẩn bị tài liệu và điều kiện 
tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông 

 

1. Chủ Tịch HĐQT đại diện HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ, 
nếu Chủ Tịch HĐQT vắng mặt có thể ủy nhiệm cho 
Phó chủ tịch HĐQT hoặc một thành viên khác triệu 
tập họp ĐHĐCĐ. Trƣờng hợp ngƣời triệu tập 
ĐHĐCĐ khác phải đủ điều kiện theo qui định của 
Điều 27 Điều lệ này. 

2. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ phải đƣợc gửi cho 
các cổ đông chậm nhất mƣời  (10) ngày làm việc trƣớc 
ngày khai mạc. Nội dung thông báo, phƣơng thức gửi 
thông báo theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh 
nghiệp. 

3. Ngƣời triệu tập ĐHĐCĐ phải thực hiện những nhiệm 
vụ sau đây: 
a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện dự 

họp và biểu quyết dựa trên sổ đăng ký cổ đông của 
Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp đƣợc 
lập không sớm hơn năm (05) ngày trƣớc ngày gửi 
giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Chƣơng trình 
họp, nội dung, tài liệu họp và dự thảo nghị quyết 
đối với từng vấn đề trong chƣơng trình họp theo qui 
định của Luật Doanh nghiệp; 

b) Xác định thời gian và địa điểm đại hội; 
c) Thông báo cho tất cả các cổ đông về việc tiến hành 

họp ĐHĐCĐ. 
4. Cuộc họp ĐHĐCĐ thƣờng niên và bất thƣờng chỉ 

hợp lệ khi có số cổ đông dự họp: 
a) Đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có 

Điều 24: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chƣơng trình họp 
và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng Quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại 
hội đồng cổ đông đƣợc triệu tập theo các trƣờng hợp quy định 
tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 3 Điều 21 Điều lệ này. 

2. Ngƣời triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ 
chức họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 
Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
đƣợc lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 
đông đƣợc lập không sớm hơn 05 ngày trƣớc ngày gửi giấy 
mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh 
sách cổ đông; 

c. Lập chƣơng trình và nội dung cuộc họp; 
d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 
e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự 

kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng 
cử viên trong trƣờng hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị, 
Kiểm soát viên; 

f. Xác định thời gian và địa điểm họp; 
g. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp 

theo quy định của Luật này; 
h.  Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các 

Điều chỉnh theo 
Thông tƣ 
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quyền biểu quyết trong lần triệu tập lần đầu; 
b) Đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong lần triệu tập lần thứ hai 
trong trƣờng hợp cuộc họp lần thứ nhất không 
đủ điều kiện tiến hành; 

Triệu tập họp lần thứ hai đƣợc tiến hành trong thời 
hạn ba mƣơi (30)ngày, kể từ ngày cuộc họp thứ 
nhất dự định khai mạc. 

c) Không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số 
cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự 
họp trong lần triệu tập lần thứ ba trở đi trong trƣờng 
hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến 
hành. 

Triệu tập họp lần thứ ba đƣợc tiến hành trong 
thời hạn hai mƣơi (20) ngày, kể từ ngày cuộc họp 
thứ hai dự định khai mạc. 

5. HĐQT có nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận tƣ cách của cổ 
đông hoặc ngƣời đại diện đến tham dự ĐHĐCĐ, lập 
danh sách cổ đông hiện diện. 

6. Chủ Tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT 
triệu tập; trƣờng hợp Chủ Tịch HĐQT vắng mặt hoặc 
tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn 
lại bầu một ngƣời trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; 
trƣờng hợp không có ngƣời làm chủ tọa thì thành viên 
HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu 
chủ tọa cuộc họp và ngƣời có số phiếu bầu cao nhất 
làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trƣờng hợp khác, 
ngƣời ký tên triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông điều 
khiển để Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu chủ toạ cuộc họp 
và ngƣời có số phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc 

cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở 
giao dịch chứng khoán (khi Bảo hiểm Hùng Vương niêm yết 
hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) 
của Bảo hiểm Hùng Vương. Thông báo mời họp Đại hội đồng 
cổ đông phải được gửi chậm nhất mười (10) ngày trước ngày 
khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà 
thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả 
cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại 
hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ 
được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và 
đăng trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm Hùng Vương. 
Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp 
Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ 
trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đƣợc đề cập tại Khoản 3 Điều 18 
Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đƣa vào chƣơng trình 
họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải đƣợc làm bằng văn 
bản và phải đƣợc gửi cho Bảo hiểm Hùng Vƣơng ít nhất ba (03) 
ngày làm việc trƣớc ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến 
nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lƣợng và loại cổ phần 
ngƣời đó nắm giữ và nội dung đề nghị đƣa vào chƣơng trình 
họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối 
những kiến nghị liên quan đến Khoản 4 Điều 24 Điều lệ này 
trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, 
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họp. 
7. ĐHĐCĐ bầu ra Ban kiểm phiếu không quá ba (3) 

ngƣời theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp; Chủ tọa cử 
Ban thƣ ký không quá hai (2) ngƣời lập biên bản họp 
ĐHĐCĐ. 

8. Các nội dung khác liên quan đến thể thức tiến hành 
họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện 
theo qui định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp. 

 

không đúng nội dung; 
b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không 

nắm giữ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục 
ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều 
lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác. 
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Điều 28: Quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 
1. Cổ đông là cá nhân, ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

cổ đông là tổ chức trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn 
bản cho một ngƣời khác dự họp Đại Hội Đồng Cổ 
Đông. Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức không có ngƣời 
đại diện uỷ quyền theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 
của Luật Doanh nghiệp thì uỷ quyền ngƣời khác dự 
họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

2. Việc uỷ quyền cho ngƣời đại diện dự họp Đại Hội 
Đồng Cổ Đông phải lập thành văn bản theo mẫu của  
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG và phải có chữ ký theo 
quy định sau đây: 

d) Trƣờng hợp cổ đông là cá nhân là ngƣời uỷ quyền 
thì phải có chữ ký của cổ đông đó và ngƣời đƣợc 
uỷ quyền dự họp; 

e) Trƣờng hợp ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 
đông là tổ chức là ngƣời uỷ quyền thì phải có chữ 
ký của ngƣời đại diện theo uỷ quyền, ngƣời đại 
diện theo pháp luật của cổ đông và ngƣời đƣợc ủy 
quyền dự họp. 

f) Trong trƣờng hợp khác thì phải có chữ ký của 
ngƣời đại diện theo pháp luật của cổ đông và 
ngƣời đƣợc uỷ quyền dự họp. 

Ngƣời đƣợc uỷ quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ 
Đông phải nộp văn bản uỷ quyền trƣớc khi vào 
phòng họp. 

3. Trừ trƣờng hợp quy định tại Khoản 4 Điều này, 
phiếu biểu quyết của ngƣời đƣợc uỷ quyền dự họp 
trong phạm vi đƣợc uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi 
có một trong các trƣờng hợp sau đây: 

Điều 25: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản 

cho một ngƣời khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình 
thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trƣờng hợp cổ đông là tổ 
chức chƣa có ngƣời đại diện theo ủy quyền quy định thì ủy 
quyền cho ngƣời khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. 
Việc ủy quyền cho ngƣời đại diện dự họp Đại hội đồng cổ 
đông phải lập thành văn bản theo mẫu do Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng phát hành. Ngƣời đƣợc ủy quyền dự họp Đại hội đồng 
cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp 
trƣớc khi vào phòng họp. 

2. Cổ đông đƣợc coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông trong trƣờng hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
b. Ủy quyền cho một ngƣời 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 gửi thƣ, fax, thƣ 

điện tử khi Quy chế tổ chức Đại hội thông qua. 
3. Đại hội đồng cổ đông đƣợc tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 
4. Trƣờng hợp không có đủ số lƣợng đại biểu cần thiết trong 

vòng ba mƣơi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại 
hội, ngƣời triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông 
phải đƣợc triệu tập lại trong vòng ba mƣơi (30) ngày kể từ 

Điều chỉnh gộp nội 
dung Điều 28 và 

Điều 29 của Điều lệ 
2017 

Theo Thông tƣ 
95/2017/TT-BTC 
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a. Ngƣời uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng 
lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 
hành vi dân sự; 

b. Ngƣời uỷ quyền đã chấm dứt việc uỷ 
quyền. 

4. Quy định tại Khoản 2 Điều này không áp dụng nếu 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG nhận đƣợc thông báo 
bằng văn bản (kèm chứng cứ hợp pháp có 
l iên quan) về một trong các trƣờng hợp quy 
định tại Khoản 3 Điều này chậm nhất hai mƣơi tƣ 
(24) giờ trƣớc giờ khai mạc cuộc họp của Đại Hội 
Đồng Cổ Đông. 

 

ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại 
hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ đƣợc tiến hành khi có thành 
viên tham dự là các cổ đông và những đại diện đƣợc ủy quyền 
dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. 

5. Trƣờng hợp đại hội lần thứ hai không đƣợc tiến hành do không 
có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mƣơi (30) phút kể từ 
thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần 
thứ ba có thể đƣợc triệu tập trong vòng hai mƣơi (20) ngày kể 
từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trƣờng hợp 
này đại hội đƣợc tiến hành không phụ thuộc vào số lƣợng cổ 
đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và đƣợc coi là hợp lệ và 
có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến đƣợc phê chuẩn 
tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

 Điều 26: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội 
đồng cổ đông 

1. Trƣớc khi khai mạc cuộc họp, Bảo hiểm Hùng Vƣơng phải 
thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng 
ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký 
hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Bảo hiểm Hùng Vƣơng cấp 
cho từng cổ đông hoặc đại diện đƣợc ủy 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 đƣợc ủy quyền và số phiếu biểu 
quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, Ban 
kiểm phiếu sẽ đếm tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không 
tán thành, không có ý kiến. Tổng số phiếu tán thành, không tán 

Thêm mới theo quy 
định Luật Doanh 
nghiệp 2014 và 

Thông tƣ 
95/2017/TT-BTC 
 bổ sung thể thức 
tiến hành họp tại 
Khoản 5, 6, 7, 8 
Điều 29 Điều lệ 

2017 
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thành, không có ý kiến hoặc không hợp lệ từng vấn đề đƣợc 
Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề 
đó. Đại hội bầu những ngƣời chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc 
giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên 
của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ 
đề nghị của Chủ tọa nhƣng không vƣợt quá số ngƣời theo quy 
định của pháp luật hiện hành.  

3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký 
ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. 
Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến 
muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành 
trƣớc khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hƣởng. 

4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa các cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị triệu tập. Trƣờng hợp Chủ 
tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các 
thành viên còn lại bầu một ngƣời trong số họ làm chủ tọa cuộc 
họp. Trƣờng hợp không có ngƣời có thể làm chủ tọa, thành 
viên Hội đồng Quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại 
hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những ngƣời 
dự họp và ngƣời có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 
Trong các trƣờng hợp khác, ngƣời ký tên triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ 
cuộc họp và ngƣời có phiếu bầu cao nhất đƣợc cử làm chủ toạ 
cuộc họp. 
Chủ tọa cử một hoặc một số ngƣời làm thƣ ký cuộc họp; 
Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số ngƣời vào ban 
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kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp; 
5. Chƣơng trình và nội dung họp phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông 

thông qua trong phiên khai mạc. Chƣơng trình phải xác định rõ 
và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chƣơng 
trình họp. Chủ tọa là ngƣời có quyền quyết định về trình tự, thủ 
tục và các sự kiện phát sinh ngoài chƣơng trình của Đại hội 
đồng cổ đông. 

6. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề 
trong nội dung chƣơng trình. Việc biểu quyết đƣợc tiến hành 
bằng kiểm đếm thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó 
biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số 
phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. 
Kết quả kiểm phiếu đƣợc chủ tọa công bố ngay trƣớc khi bế 
mạc cuộc họp. 

7. Chủ tọa là ngƣời có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và 
các sự kiện phát sinh ngoài chƣơng trình của Đại hội đồng cổ 
đông. 

8. Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu 
cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lƣợng đại biểu dự 
họp cần thiết. 

9. Chủ toạ của đại hội hoặc Thƣ ký đại hội có thể tiến hành các 
hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một 
cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh đƣợc mong 
muốn của đa số đại biểu tham dự. 

10. Ngƣời triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có các quyền sau 
đây: 
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a. Yêu cầu tất cả ngƣời dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện 
pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; 

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục 
xuất những ngƣời không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, 
cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thƣờng của cuộc 
họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra 
khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

11. Hội đồng Quản trị/Ngƣời triệu tập Đại hội đồng cổ đông, sau 
khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện 
pháp đƣợc cho là thích hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
b. Bảo đảm an toàn cho mọi ngƣời có mặt tại các địa điểm họp; 
c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại 

hội. 
Hội đồng Quản trị/ Ngƣời triệu tập Đại hội đồng cổ đông có toàn 
quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các 
biện pháp nếu thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp 
giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 
12. Trong trƣờng hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các 

biện pháp nêu trên, Hội đồng Quản trị/ Ngƣời triệu tập Đại hội 
đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

a. Thông báo đại hội đƣợc tiến hành tại địa điểm ghi trong thông 
báo và chủ toạ đại hội có mặt tại đó địa điểm chính của đại hội; 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện đƣợc uỷ quyền 
không dự họp đƣợc theo điều khoản này hoặc những ngƣời 
muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội 
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có thể đồng thời tham dự đại hội; 
13. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ 

đông đƣợc coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 
14. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có 

đủ số ngƣời đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm 
khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trƣờng hợp sau đây: 

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả ngƣời 
dự họp; 

b. Các phƣơng tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho 
các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c. Có ngƣời dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho 
cuộc họp không đƣợc tiến hành một cách công bằng và hợp 
pháp. 

15. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp 
dự định khai mạc. 

16.  Trƣờng hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ 
đông trái với quy định tại khoản 14 Điều này, Đại hội đồng cổ 
đông bầu một ngƣời khác trong số những ngƣời dự họp để thay 
thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các 
nghị quyết đƣợc thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi 
hành. 
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Điều 31: Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ 
Đông  

1. ĐHĐCĐ thông qua các nghị quyết  thuộc thẩm quyền 
bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý 
kiến bằng văn bản. 

2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây phải 
đƣợc thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc 
họp ĐHĐCĐ: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại đƣợc 
quyền chào bán; 

b) Bầu thành viên HĐQT và BKS; 
c) Dự án đầu tƣ hoặc bán số tài sản có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

d) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 
e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 
f) Tổ chức lại, giải thể công ty. 

3. Nghị quyết của ĐHĐCĐ  đƣợc thông qua nếu đƣợc số 
cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu đƣợc biểu 
quyết của tât cả các cổ đông tham gia biểu quyết tán 
thánh: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại đƣợc 
quyền chào bán; 

b) Dự án đầu tƣ hoặc bán số tài sản có giá trị bằng 
hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

c) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 
d) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 

Điều 27: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm 
quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý 
kiến bằng văn bản. 

2. Nghị quyết về nội dung sau đây đƣợc thông qua nếu đƣợc 
số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết 
của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 
a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 
b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Bảo hiểm Hùng 

Vƣơng; 
e. Dự án đầu tƣ hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 

hơn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 

f. Tổ chức lại, giải thể Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 
g. Các vấn đề khác do Điều lệ quy định. 

3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông 
đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất 
cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 2 và khoản 4 Điều này;  

4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban 
Kiểm soát phải thực hiện theo phƣơng thức bầu dồn phiếu. 
Ngƣời trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành 
viên Ban Kiểm soát đƣợc xác định theo số phiếu bầu tính 
từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu 

Điều chỉnh theo 
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e) Tổ chức lại, giải thể công ty. 
f) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh 
g) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty 

4. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát phải thực hiện theo phƣơng thức bầu dồn phiếu, 
theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 
tƣơng ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số 
thành viên đƣợc bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông 
có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một 
hoặc một số ứng cử viên. Ngƣời trúng cử đƣợc xác 
định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu 
từ ứng viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số 
thành viên đƣợc bầu. Trƣờng hợp có từ 02 ứng cử 
viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu nhƣ nhau cho thành 
viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành 
bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu 
ngang nhau đó, hoặc lựa chọn theo tiêu chí đã quy 
định trong quy chế bầu cử. 

5. Các nghị quyêt khác đƣợc thông qua khi đƣợc số cổ 
đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu đƣợc biểu 
quyết của tât cả các cổ đông tham gia biểu quyết tán 
thánh, trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 
của Điều này. 

6. Trƣờng hợp thông qua nghị quyết  dƣới hình thức lấy 
ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của ĐHĐCĐ đƣợc 
thông qua nếu đƣợc số cổ đông đại diện ít nhất 51% 
tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận; 

7. Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải đƣợc thông báo đến cổ 
đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ trong thời hạn mƣời 
lăm (15) ngày, kể từ ngày nghị quyết đƣợc thông qua. 

cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ. 
Trƣờng hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số 
phiếu bầu nhƣ nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng 
Quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ lựa chọn theo tiêu chí 
quy chế bầu cử do Đại hội thông qua. 

5. Trƣờng hợp thông qua nghị quyết dƣới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
đƣợc thông qua nếu đƣợc số cổ đông đại diện ít nhất 51% 
tổng số phiếu biểu quyết tán thành, ngoại trừ các nội dung 
quy định tại khoản 2 điều này. 
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Điều 32: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bằng 
hình thức gửi văn bản 

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 
thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu 
xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị 
quyết  của ĐHĐCĐ,  các tài liệu giải trình dự thảo nghị 
quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết 
chậm nhất mƣời (10) ngày trƣớc thời hạn phải gửi lại 
phiếu lấy ý kiến. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị 
quyết và tài liệu giải trình phải đƣợc gửi bằng phƣơng 
thức bảo đảm đến địa chỉ thƣờng trú của từng cổ đông. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh 
doanh của công ty; 

b) Mục đích lấy ý kiến; 
c) Họ, tên, địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, số Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, 
địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, số quyết định thành 
lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc 
đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức; số 
lƣợng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết 
của cổ đông; 

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
e) Phƣơng án biểu quyết bao gồm tán thành, không 

tán thành và không có ý kiến; 
f) Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã 

đƣợc trả lời; 

Điều 28: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 
thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đƣợc thực hiện 
theo quy định sau đây: 
1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất 
cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng. 

2. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải 
trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo 
quyết định và tài liệu giải trình phải gửi bằng phƣơng thức 
bảo đảm đến đƣợc địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội 
đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ 
đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và 
phải gửi ít nhất mƣời (10) ngày trƣớc ngày hết hạn nhận 
phiếu lấy ý kiến. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh 
của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 
c. Họ, tên, địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, số Giấy chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thƣờng 

Điều chỉnh theo 
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g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và ngƣời đại 
diện theo pháp luật của công ty. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã đƣợc trả lời phải có chữ ký của cổ 
đông là cá nhân, của ngƣời đại diện theo ủy quyền hoặc 
ngƣời đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải đƣợc đựng trong 
phong bì dán kín và không ai đƣợc quyền mở trƣớc khi 
kiểm phiếu. 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 đều không hợp lệ. 

Tất cả những phiếu lấy ý kiến không đƣợc gửi về công 
ty cho tới thời điểm kiểm phiếu sẽ đƣợc xem là phiếu 
tán thành hợp lệ.  

5. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dƣới sự 
chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không nắm giữ 
chức vụ quản lý công ty. 

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau 
đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; 

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua 
quyết định; 

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia 
biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết 
hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm 
theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không 
có ý kiến đối với từng vấn đề; 

trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký 
kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền 
của cổ đông là tổ chức; số lƣợng cổ phần của từng loại 
và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
e. Phƣơng án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý 
kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về Bảo hiểm Hùng Vƣơng phiếu lấy 
ý kiến đã đƣợc trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 
ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. 

4. Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo cho 
cổ đông: gửi thƣ theo địa chỉ thƣờng trú hoặc địa chỉ liên 
lạc của cổ đông. 

5. Phiếu lấy ý kiến đã đƣợc trả lời phải có chữ ký của cổ đông 
là cá nhân, của ngƣời đại diện theo ủy quyền hoặc ngƣời 
đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Cổ đông có 
thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một 
trong các hình thức sau đây: 
a. Gửi thƣ. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải đƣợc 

đựng trong phong bì dán kín và không ai đƣợc quyền 
mở trƣớc khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thƣ điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công 
ty qua fax hoặc thƣ điện tử phải đƣợc giữ bí mật đến 
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e) Các quyết định đã đƣợc thông qua; 
f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, ngƣời đại diện 

theo pháp luật của công ty và ngƣời giám sát kiểm 
phiếu. 

Các thành viên HĐQT và ngƣời giám sát kiểm phiếu 
phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 
xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm 
về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định đƣợc thông 
qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu trong trƣờng hợp quyết 
định đƣợc thông qua phải đƣợc gửi đến các cổ đông 
trong thời hạn mƣời lăm ngày kể từ ngày kết thúc kiểm 
phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã đƣợc trả lời, biên bản kiểm phiếu, 
toàn văn nghị quyết đã đƣợc thông qua và tài liệu có liên 
quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải đƣợc lƣu 
giữ tại trụ sở chính của công ty. 

8. Quyết định đƣợc thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản có giá trị nhƣ quyết định đƣợc thông 
qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

 

thời điểm kiểm phiếu. 
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 
trƣờng hợp gửi thƣ và bị tiết lộ trong trƣờng hợp gửi 
fax, thƣ điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không 
đƣợc gửi về đƣợc coi là phiếu không tham gia biểu 
quyết. 

6. Hội đồng Quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu 
dƣới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông 
không nắm giữ chức vụ quản lý Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 
Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh; 
b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua 

quyết định; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia 

biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp 
lệ, số biểu quyết không hợp lệ và phƣơng thức gửi biểu 
quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia 
biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có 
ý kiến đối với từng vấn đề; 

e. Các quyết định đã đƣợc thông qua; 
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ngƣời 

đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vƣơng, 
ngƣời kiểm phiếu và của ngƣời giám sát kiểm phiếu. 
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Các thành viên Hội đồng Quản trị , ngƣời kiểm phiếu và 
ngƣời giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm 
về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên 
đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết 
định đƣợc thông qua do kiểm phiếu không trung thực, 
không chính xác. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của 
Bảo hiểm Hùng Vương trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ 
hoặc gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, 
kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 

8. Phiếu lấy ý kiến đã đƣợc trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn 
văn nghị quyết đã đƣợc thông qua và tài liệu có liên quan 
gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải đƣợc lƣu giữ tại trụ 
sở chính của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

9. Nghị quyết đƣợc thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản phải đƣợc số cổ đông đại diện ít nhất 
51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có 
giá trị nhƣ nghị quyết đƣợc thông qua tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông. 
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Điều 30: Biên bản họp ĐHĐCĐ 
 

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải đƣợc ghi vào biên bản 
của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. Biên bản họp 
phải có các nội dung chủ yếu sau: 

g) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy 
phép thành lập và hoạt động, nơi đăng ký kinh 
doanh; 

h) Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ; 
i) Chƣơng trình và nội dung phiên họp; 
j) Chủ tọa và thƣ ký; 
k) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các 

cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ 
đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và 
số phiếu bầu tƣơng ứng; 

l) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát 
biểu tại ĐHĐCĐ về từng vấn đề trong nội dung 
chƣơng trình họp; 

m) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề 
biểu quyết, trong đó có ghi rõ tổng số phiếu tán 
thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ 
tƣơng ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ 
đông dự họp; 

n) Các quyết định đã đƣợc thông qua; 
o) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thƣ ký; 

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua 
trƣớc khi bế mạc cuộc họp. 

3. Chủ tọa và thƣ ký phiên họp phải liên đới chịu 

Điều 29: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc ghi biên bản và có 

thể ghi âm hoặc ghi và lƣu giữ dƣới hình thức điện tử khác. 
Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng 
nƣớc ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
c. Chƣơng trình và nội dung cuộc họp; 
d. Họ, tên chủ tọa và thƣ ký; 
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội 

đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chƣơng trình họp; 
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự 

họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự 
họp với số cổ phần và số phiếu bầu tƣơng ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong 
đó ghi rõ phƣơng thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không 
hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ 
tƣơng ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h. Các vấn đề đã đƣợc thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông 
qua tƣơng ứng; 

i. Chữ ký của chủ tọa và thƣ ký. 
2. Biên bản đƣợc lập bằng tiếng Việt và tiếng nƣớc ngoài đều có 

hiệu lực pháp lý nhƣ nhau. Trƣờng hợp có sự khác nhau về nội 
dung biên bản tiếng Việt và tiếng nƣớc ngoài thì nội dung 
trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông 

Điều chỉnh theo 
Thông tƣ 

95/2017/TT-BTC 
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trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội 
dung biên bản. 

4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải đƣợc gửi đến tất cả cổ 
đông trong thời hạn mƣời lăm (15) ngày, kể từ ngày 
bế mạc cuộc họp. Biên bản ĐHĐCĐ, phụ lục danh 
sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã 
đƣợc thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo 
thông báo mời họp phải đƣợc lƣu trữ tại trụ sở 
chính của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

 

qua trƣớc khi kết thúc cuộc họp. 
4. Chủ tọa và thƣ ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về 

tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 
5. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được 

công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời 
hạn hai mươi bốn (24) giờ và phải được gửi đến tất cả cổ đông 
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ 
đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu 
có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu 
giữ tại trụ sở chính của Bảo hiểm Hùng Vương. 
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Điều 33: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại Hội Đồng 
Cổ Đông 

1. Trong thời hạn chín mƣơi ( 9 0 ) ngày, kể từ ngày 
nhận đƣợc biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết 
quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, thì cổ đông, 
thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và BKS có quyền 
yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét và hủy bỏ 
quyết định của ĐHĐCĐ trong các trƣờng hợp sau đây: 
a) Trình tự và thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ 

không thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG và Luật Doanh 
nghiệp. 

b) Trình tự thủ tục ra quyết định và nội dung quyết 
định vi phạm quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ 
này. 

2. Các quyết định đƣợc thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ 
với số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại 
diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 
hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ 
tục triệu tập, nội dung chƣơng trình họp và thể thức 
tiến hành họp không đƣợc thực hiện đúng nhƣ quy 
định. 

 

Điều 30: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
Trong thời hạn chín mƣơi (90) ngày, kể từ ngày nhận đƣợc 
biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm 
phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên 
Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 
có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông trong các trƣờng hợp sau đây: 
1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng, trừ trƣờng hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 31 của Điều lệ này; 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi 
phạm pháp luật hoặc Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ 
theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ 
chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày 
theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 
lệ này. 

 

 Điều 31: Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ 

ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị 
quyết đó. 

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đƣợc thông qua bằng 
100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có 
hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết 

Thêm mới theo 
Luật Doanh nghiệp 
2014 và Thông tƣ 
95/2017/TT-BTC 
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đó không đƣợc thực hiện đúng nhƣ quy định. 
3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc 

Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại Điều 30 của Điều lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn 
có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết 
định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
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Điều 24: Hợp đồng, giao dịch dân sự phải đƣợc 
ĐHĐCĐ và HĐQT chấp thuận 

2. Hợp đồng, giao dịch dân sự giữa Bảo Hiểm HÙNG  
VƢƠNG  với thành  viên HĐQT,  Tổng Giám Đốc, 
thành  viên Ban Tổng Giám Đốc, thành viên BKS; Cổ 
đông, ngƣời đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 
10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và với ngƣời 
có liên quan của những đối tƣợng trên hoặc với doanh 
nghiệp đƣợc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 
Điều 23 của  Điều Lệ này chỉ đƣợc ký kết theo quy 
định sau đây: 
a) Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao 

dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất. Trong trƣờng hợp này, Ngƣời đại 
diện Bảo hiểm Hùng Vƣơng ký hợp đồng phải gửi 
thông báo đến các thành viên Hội Đồng Quản Trị; 
Kiểm soát viên về các đối tƣợng có liên quan đối 
với hợp đồng giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự 
thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu 
của giao dịch. Hội Đồng Quản Trị quyết định việc 
chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 
mƣời lăm (15) ngày, kể từ ngàynhận đƣợc thông 
báo. Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không 
có quyền biểu quyết.  

b) ĐHĐCĐ chấp thuận các hợp đồng và giao dịch 
khác ngoài các giao dịch qui định tại khoản 1.a 
Điều này. Ngƣời đại diện Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
ký hợp đồng phải thông báo Hội Đồng Quản Trị và 
Kiểm soát viên về các đối tƣợng có liên quan với 
hợp đồng giao dịch đó; đồng thời gửi kèm dự thảo 
hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao 

Điều 32: Hợp đồng, giao dịch phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông 
hoặc Hội đồng Quản trị chấp thuận 
1. Các loại hợp đồng, giao dịch giữa Bảo hiểm Hùng Vƣơng với 

các đối tƣợng sau đây phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông hoặc 
Hội đồng Quản trị chấp thuận: 

a. Cổ đông, ngƣời đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 
10% tổng số cổ phần phổ thông của Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
và những ngƣời có liên quan của họ; 

b. Thành viên Hội đồng Quản trị, BKS, Tổng Giám đốc và 
ngƣời có liên quan của họ; 

c. Các doanh nghiệp của các đối tƣợng có lợi ích liên quan theo 
quy định tại khoản 2 Điều 52 của Điều lệ này. 

2. Hội đồng Quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có 
giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất. Trƣờng hợp 
này, ngƣời đại diện Bảo hiểm Hùng Vƣơng ký hợp đồng phải 
thông báo các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 
về các đối tƣợng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; 
đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu 
của giao dịch. Hội đồng Quản trị quyết định việc chấp thuận 
hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
nhận đƣợc thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không 
có quyền biểu quyết. 

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch 
khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này. 
Trƣờng hợp này, ngƣời đại diện Bảo hiểm Hùng Vƣơng ký 

Điều chỉnh theo 
Luật Doanh nghiệp 

2014 
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dịch. Hội Đồng Quản Trị trình dự thảo hợp đồng 
hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại 
cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản. Cổ đông hoặc cổ đông có ngƣời 
có liên quan là bên ký hợp đồng không có quyền 
biểu quyết. Hợp đồng, giao dịch dân sự đƣợc chấp 
thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu 
biểu quyết còn lại đồng ý. 

c) Đối với hợp đồng, giao dịch dân sự nêu tại Khoản 
1, Điều 24 này có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 
10% tổng giá trị tài sản Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì 
HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc xem xét, 
chấp thuận, ký kết. 

d) Bất kể qui định tại Điểm a và b, Khoản 1, Điều 24 
này, đối với hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng tiền 
gửi giữa Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG với các chủ 
thể nêu tại Khoản 1, Điều 24 này thì ĐHĐCĐ và 
HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc xem xét, 
chấp thuận, ký kết. 

3. Trƣờng hợp hợp đồng, giao dịch nêu Khoản 1, Điều 24 
này đƣợc ký mà chƣa đƣợc chấp thuận theo qui định 
tại Điểm a,b,c Khoản 1, Điều 24 này thì hợp đồng đó 
vô hiệu và đƣợc xử lý theo quy định của Pháp luật. 
Ngƣời ký hợp đồng, cổ đông, thành viên HĐQT hoặc 
Tổng Giám đốc có liên quan phải bồi thƣờng thiệt hại 
phát sinh, hoàn trả cho Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG các 
khoản lợi thu đƣợc từ việc thực hiện hợp đồng, giao 
dịch đó. 

 

hợp đồng phải thông báo Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm 
soát về các đối tƣợng có liên quan đối với hợp đồng, giao 
dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông 
báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng Quản trị trình 
dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của 
giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến 
cổ đông bằng văn bản. Trƣờng hợp này, cổ đông có lợi ích 
liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao 
dịch đƣợc chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số 
phiếu biểu quyết còn lại tán thành. 

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của 
pháp luật khi đƣợc ký kết hoặc thực hiện mà chƣa đƣợc chấp 
thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, gây 
thiệt hại cho Bảo hiểm Hùng Vƣơng; ngƣời ký kết hợp đồng, 
cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc 
có liên quan phải liên đới bồi thƣờng thiệt hại phát sinh, hoàn 
trả cho Bảo hiểm Hùng Vƣơng các khoản lợi thu đƣợc từ 
việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó. 
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Điều 34: Quy định chung về Hội Đồng Quản Trị 
1. HĐQT là cơ quan quản lý Bảo Hiểm HÙNG 

VƢƠNG  do ĐHĐCĐ  bầu ra, có quyền nhân danh 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG để quyết định, thực hiện 
các quyền và  nghĩa  vụ  của  Bảo  Hiểm  HÙNG  
VƢƠNG  không  thuộc  thẩm  quyền  của ĐHĐCĐ. 

2. HĐQT có từ ba đến mƣời một thành viên. Số lƣợng cụ 
thể thành viên Hội Đồng Quản Trị từng nhiệm kỳ do 
Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định. 

3. Thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ 
trong Ban Điều Hành của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 
Một số thành viên HĐQT đƣợc cử làm việc theo chế 
độ thƣờng trực. 

Thƣờng trực HĐQT thay mặt HĐQT thực hiện công 
tác quản trị thƣờng ngày giữa các kỳ họp của HĐQT 
và có trách nhiệm báo cáo HĐQT về công việc đã 
thực hiện. Các qui định liên quan đến việc bầu, nhiệm 
vụ, quyền hạn và thành phần của thƣờng trực HĐQT 
đƣợc qui định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động 
của HĐQT. 

4. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: 
a) Là cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên hoặc là ngƣời đƣợc cổ đông/ nhóm cổ 
đông khác đề cử và có trình độ chuyên môn, kinh 
nghiệm trong quản trị, điều hành doanh nghiệp. 
Ngƣời đề cử này phải là cổ đông/nhóm cổ đông sở 
hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tại 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG trong thời hạn liên tục 
ít nhất 06 tháng. 

Điều 33: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng 
Quản trị 

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và 
điều kiện sau đây: 
a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối 

tƣợng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại 
khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp và Luật kinh 
doanh bảo hiểm. 

b. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về ngƣời quản trị điều hành 
doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định Luật kinh doanh 
bảo hiểm và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hƣớng dẫn. 

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 
kinh doanh của Bảo hiểm Hùng Vƣơng và không nhất 
thiết phải là cổ đông của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

d. Thành viên Hội đồng Quản trị của Bảo hiểm Hùng 
Vương không được đồng thời là thành viên Hội đồng 
Quản trị tại quá 05 công ty khác. 

e. Không đƣợc đồng thời làm thành viên Hội đồng Quản 
trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp 
hoạt động trong cùng lĩnh vực (bảo hiểm phi nhân thọ, 
bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo 
hiểm). 

 

Bổ sung quy định 
mới theo Luật 

Doanh nghiệp 2014 
Nghị định 

71/2017/NĐ-CP 
hƣớng dẫn quản trị 
công ty đại chúng 
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b) Thành viên Hội đồng quản trị không đƣợc đồng 
thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Hội đồng thành viên của doanh nghiệp hoạt động 
trong cùng lĩnh vực (bảo hiểm phi nhân thọ, bảo 
hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo 
hiểm). 

c) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc 
đối tƣợng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp; 

d) Có phẩm chất đạo đức tốt, không bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; 

e) Các tiêu chuẩn khác theo qui định của Pháp luật về 
kinh doanh bảo hiểm. 
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Điều 36: Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị 
1. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ 

của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm. 
Nhiệm kỳ cụ thể của thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ 
quyết định. Thành viên HĐQT có thể đƣợc bầu lại với 
số lần không hạn chế.  

2. Hội Đồng Quản Trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp 
tục hoạt động cho đến khi Hội Đồng Quản Trị mới 
đƣợc bầu và tiếp quản công việc. 

3. Trong nhiệm kỳ, ĐHĐCĐ có thể bãi nhiệm và bầu bổ 
sung thành viên HĐQT thay thế cho thành viên bãi 
nhiệm. Trong trƣờng hợp có thành viên đƣợc bầu bổ 
sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi 
nhiệm trong nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên 
đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội Đồng Quản 
Trị. 

 

Điều 34: Số lƣợng, nhiệm kỳ và thành phần thành viên Hội 
đồng Quản trị 

1. Số lƣợng thành viên Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
ít nhất là ba (03) ngƣời và nhiều nhất là mƣời một (11) ngƣời. 
Số lƣợng thành viên HĐQT thƣờng trú ở Việt Nam phải đảm 
bảo chiếm ít nhất 2/3 tổng số lƣợng thành viên HĐQT. 

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ 
của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; 
thành viên Hội đồng Quản trị có thể đƣợc bầu lại với số nhiệm 
kỳ không hạn chế. Trƣờng hợp tất cả thành viên Hội đồng Quản 
trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành 
viên Hội đồng Quản trị cho đến khi có thành viên mới đƣợc bầu 
thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành 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 được xác định theo phương thức làm tròn 
xuống. 

 

Điều 39: Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT 
 

Thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong 
các trƣờng hợp sau: 

1. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ này, 
theo qui định Pháp luật; 

2. Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong sáu 
(06) tháng liên tục, trừ trƣờng hợp bất khả kháng; 

Điều 35: Đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành 
viên Hội đồng Quản trị 

1. 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 10% 
đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 

Thông tƣ 
95/2017/TT-BTC 
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3. Có đơn xin từ chức; 
4. Miễn nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ; 
5. Cổ đông tổ chức mà thành viên HĐQT l à  n gƣời  

đại diện theo ủy quyền chấm dứt hoạt động; 
6. Tƣ cách ngƣời đại diện theo ủy quyền của thành viên 

HĐQT chấm dứt. 

Điều 40: Thay đổi, bổ sung thành viên Hội Đồng Quản 
Trị 

 

1. Thành viên HĐQT muốn từ chức hoặc các tổ chức 
muốn thay đổi ngƣời đại diện của mình đang là thành 
viên HĐQT của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG thì phải có 
yêu cầu bằng văn bản gửi đến HĐQT. HĐQT trình 
ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT 
trong phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc sử dụng hình 
thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
trong thời hạn sáu mƣơi (60) ngày kể từ ngày nhận 
đƣợc văn bản yêu cầu. 

2. Trƣờng hợp Chủ Tịch HĐQT đƣơng nhiệm mất tƣ cách 
thành viên HĐQT thì Phó Chủ tịch HĐQT tạm thời 
thay thế công việc của Chủ tịch HĐQT cho đến khi 
HĐQT bầu ngƣời thay thế. 

3. Trƣờng  hợp  khuyết  1/3  số  thành  viên  HĐQT,  thì  
HĐQT  phải  triệu  tập  họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 
không quá sáu mƣơi (60) ngày kể từ ngày khuyết 1/3 số 
thành viên HĐQT để bầu bổ sung. 

4. Trong các trƣờng hợp khuyết thành viên HĐQT khác, 
tại cuộc họp gần nhất, Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu 
thành viên mới thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị 
bị khuyết. 

một (01) ứng viên; từ 20% 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. 

2. Việc đề cử người vào Hội đồng Quản trị quy định tại khoản 1 
Điều này được thực hiện như sau: 

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào 
Hội đồng Quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các 
cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này được quyền đề cử 
một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông làm ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp số ứng 
cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số 
ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản 
trị và các cổ đông khác đề cử. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông 
qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội 
đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên 
hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Bảo hiểm Hùng Vương 
quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Bảo hiểm Hùng Vương. 
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5. Khi khuyết cả Chủ Tịch HĐQT và Phó Chủ tịch 
HĐQT vì bất cứ lý do nào thì HĐQT phải bầu Chủ 
Tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT trong số các 
thành viên còn lại theo nguyên tắc đa số quá bán trong 
thời hạn mƣời (10) ngày kể từ ngày khuyết cả Chủ 
Tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT. 

6. Việc thay đổi Chủ Tịch HĐQT phải đƣợc Bộ Tài Chính 
chấp thuận bằng văn bản và phải công bố việc thay đổi 
theo qui định của Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. 

 

Thủ tục Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên 
Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo 
quy định pháp luật.  

4. Thành viên Hội đồng Quản trị không còn tƣ cách thành viên 
HĐQT trong các trƣờng hợp sau: 

a. Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 
Điều 33 của Điều lệ này. 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở 
chính của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội 
đồng Quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ 
ngƣời đó không còn năng lực hành vi; 

d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng 
Quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự 
chấp thuận của Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị quyết 
định chức vụ của ngƣời này bị bỏ trống; 

e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông. 

f. Thành viên đó bị khởi tố theo quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền. Trƣờng hợp này, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định tƣ 
cách thành viên Hội đồng Quản trị đó khi đánh giá quyết định 
khởi tố có ảnh hƣởng đến thƣơng hiệu, hoạt động của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng hay không. 

5. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để 
bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong trƣờng hợp 



 

74 
 

sau đây: 
a. Số thành viên Hội đồng Quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) 

so với số quy định tại Điều lệ. Trƣờng hợp này, Hội đồng 
Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 
60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành giảm 
xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 34 
của Điều lệ này. Trường hợp này, Hội đồng Quản trị phải triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ 
ngày số thành viên HĐQT không điều hành không đảm bảo tỷ 
lệ quy định. 

c. Trƣờng hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông 
bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng Quản trị đã bị 
miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

6. Trƣờng hợp đã xác định đƣợc trƣớc ứng viên, thông tin liên 
quan đến các ứng viên Hội đồng Quản trị đƣợc đƣa vào tài liệu 
họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mƣời (10) ngày 
trƣớc ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang 
thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 
ứng viên này trƣớc khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng Quản trị 
phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và 
hợp lý của các thông tin cá nhân đƣợc công bố và phải cam kết 
thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu đƣợc bầu làm 
thành viên Hội đồng Quản trị. 

7. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị phải đƣợc 
công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng 
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khoán và thị trƣờng chứng khoán. 
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Điều 37: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng Quản 
Trị 
1. Nhiệm vụ: 

a) Báo cáo cho ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm trƣớc 
ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT; 

b) Chuẩn bị chƣơng trình, nội dung tài liệu, triệu tập 
họp và tổ chức ĐHĐCĐ thƣờng niên và ĐHĐCĐ bất 
thƣờng; 

c) Trình ĐHĐCĐ để quyết định các vấn đề: 

 Tăng giảm vốn điều lệ và sửa đổi điều kiện chuyển 
nhƣợng cổ phần; 

 Chiến lƣợc huy động vốn; 

 Mức cổ tức hàng năm và mức tạm ứng cổ tức; 

 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG; 

 Việc tổ chức lại hoặc giải thể Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG; 

d) Quản trị Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG theo đúng 
Pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của ĐHĐCĐ. 
Thành viên trong HĐQT phải chịu trách nhiệm về 
những vi phạm Pháp luật, vi phạm Điều lệ này và 
những sai phạm do mình gây ra trong hoạt động quản 
trị gây thiệt hại cho Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

e) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Tổng 
Giám Đốc để đảm bảo thực hiện các nghị quyết, quyết 
định của HĐQT và của ĐHĐCĐ; 

f) Các trách nhiệm khác đƣợc quy định cụ thể theo Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

Điều 36: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của  Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. 
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Bảo hiểm Hùng Vƣơng, 
có toàn quyền nhân danh Bảo hiểm Hùng Vƣơng để quyết 
định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ 
thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lƣợc, kế hoạch phát triển trung hạn và kế 
hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần đƣợc quyền chào 
bán của từng loại; Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi 
và trái phiếu kèm chứng quyền; 

c. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần đƣợc 
quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn 
theo hình thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu theo quy định của 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 

e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 12 
của Điều lệ này; 

f. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trƣờng hợp 
đƣợc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền; 

g. Quyết định phƣơng án đầu tƣ và dự án đầu tƣ trong thẩm 
quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; 

Bổ sung theo Luật 
doanh nghiệp 2015 

và Thông tƣ 
95/2017/TT-BTC 
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2. Quyền hạn: 
a) Quyết định chiến lƣợc và kế hoạch kinh doanh hàng 

năm của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG trên cơ sở triển 
khai định hƣớng phát triển đã đƣợc ĐHĐCĐ thông 
qua; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần đƣợc quyền 
chào bán của từng loại; 

c) Quyết định chào bán và giá cổ phần mới trong phạm vi 
số cổ phần đƣợc quyền chào bán của từng loại; quyết 
định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

e) Quyết  định  mua  lại  không  quá  10%  số  cổ  phần  
của  Bảo  Hiểm  HÙNG VƢƠNG đã bán của từng loại 
trong mỗi mƣời hai (12) tháng; hoặc các loại cổ phần 
khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

f) Quyết  định  mức  giá  mua  hoặc  thu  hồi  cổ  phần  của  
Bảo  Hiểm  HÙNG VƢƠNG; 

g) Kiến nghị mức cổ tức đƣợc trả; quyết định thời hạn và 
thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình 
kinh doanh; 

h) Xem xét, quyết định việc chuyển nhƣợng các cổ phiếu 
ghi danh của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

i) Quyết định chính sách tiền lƣơng cho toàn bộ hệ thống 
của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

j) Quyết định cơ cấu tổ chức , quy chế quản lý nội bộ công 
ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn 
phòng đại diện và việc góp vốn vào doanh nghiệp khác; 
quyết định việc thay đổi tên chính thức, tên giao dịch, 

h. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, 
bảo lãnh của Công ty; 

i. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác 
đƣợc thành lập ở Việt Nam hay nƣớc ngoài; 

j. Quyết định giải pháp phát triển thị trƣờng, tiếp thị và công 
nghệ; 

k. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 
có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. Quy định 
này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại 
khoản 1 và khoản 3 Điều 32 của Điều lệ này; 

l. Quyết định cử ngƣời đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền 
sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
tại các doanh nghiệp khác; quyết định mức thù lao và lợi ích 
khác của ngƣời đại diện theo ủy quyền đó; 

m. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ký 
Hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc, Thành viên BKS 
chuyên trách; bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó 
Tổng Giám đốc và Kế toán trƣởng và các chức danh từ cấp 
Giám đốc/Phó Giám đốc Khối trở lên; thông qua việc tuyển 
dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, cách chức các chức danh 
Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh/Phòng Kinh doanh, Giám 
đốc/Phó Giám đốc các Phòng/Ban tại Trụ sở chính, Trƣởng 
Văn phòng đại diện của Bảo hiểm Hùng Vƣơng căn cứ theo đề 
xuất của Tổng Giám đốc; quyết định việc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, kỷ luật, cách chức nhân sƣ̣ thu ộc các đơn vị trực thuộc 
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tên viết tắt, biểu tƣợng, nơi đặt trụ sở chính của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

k) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu tuyên 
bố phá sản; 

l) Quyết định các dự án đầu tƣ, các hợp đồng hoặc giao 
dịch có giá trị nhỏ hơn 35% nhƣng lớn hơn 10% tổng 
giá trị tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG, trừ các hợp đồng, giao 
dịch qui định tại Điều 24 của Điều Lệ này; 

m) Quyết định cử ngƣời đại diện theo ủy quyền thực hiện 
quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG tại các doanh nghiệp khác; quyết định 
mức thù lao và lợi ích khác của ngƣời đại diện theo ủy 
quyền đó; 

n) Ký hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, 
cách chức Tổng Giám Đốc; thông qua việc tuyển dụng, 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, cách chức các thành viên 
khác trong Ban Tổng Giám Đốc và Ban Giám Đốc của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG căn cứ theo đề xuất của 
Tổng Giám Đốc; quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
kỷ luật, cách chức nhân sƣ̣  thu ộc các đơn vị trực thuộc 
HĐQT. 

o) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám Đốc trong việc điều hành 
hoạt động kinh doanh hàng ngày của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG; 

p) Có thể đình chỉ các quyết định của Tổng Giám Đốc nếu 
xét thấy các quyết định này trái Pháp luật, vi phạm Điều 
lệ Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG, nghị quyết và các quy 
định của ĐHĐCĐ, HĐQT; 

q) Đƣợc quyền yêu cầu Tổng Giám Đốc cung cấp thông 
tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 

HĐQT, các chức danh khác không thuộc thẩm quyền của 
ĐHĐCĐ; quyết định, tiền lƣơng và quyền lợi khác của những 
ngƣời đó; cử ngƣời đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng 
thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết 
định mức thù lao và quyền lợi khác của những ngƣời đó; 

n. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và ngƣời điều hành khác 
trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng; 

o. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với ngƣời điều hành 
doanh nghiệp cũng nhƣ quyết định lựa chọn đại diện của Công 
ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối 
với ngƣời điều hành đó; 

p. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng, quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động, 
sáp nhập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc 
góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; quyết định việc 
thay đổi tên chính thức, tên giao dịch, tên viết tắt, biểu tƣợng, 
nơi đặt trụ sở chính của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; Quyết định cơ 
cấu, bộ máy tổ chức, nhân sự và các vấn đề khác liên quan đến 
hoạt động của công ty con. 

q. Định giá hoặc quyết định việc thuê tổ chức định giá chuyên 
nghiệp định giá các tài sản góp vào Bảo hiểm Hùng Vƣơng, 
bao gồm: vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 
nghệ, bí quyết công nghệ và các tài sản khác; 

r. Duyệt chƣơng trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội 
đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý 
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của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG và của các đơn vị thuộc 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

r) Duyệt chƣơng  trình, nội dung tài liệu phục vụ họp 
ĐHĐCĐ;  triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến để 
ĐHĐCĐ thông qua quyết định; 

s) Định giá hoặc quyết định việc thuê tổ chức định giá 
chuyên nghiệp định giá các tài sản góp vào Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG, bao gồm: vàng, quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết công nghệ và 
các tài sản khác; 

t) Đƣợc quyền sử dụng bộ máy tổ chức và nhân sự của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG để phục vụ công tác của 
HĐQT; 

u) Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động kiểm tra và 
kiểm toán nội bộ theo quy định của Pháp luật hiện hành; 

v) Đệ trình ĐHĐCĐ báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán 
hàng năm; 

3. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp. 

 

kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 
s. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng 

cổ đông; 
t. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng Quản trị bổ 

nhiệm Tổng Giám đốc; 
u. Báo cáo cho ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm trƣớc ĐHĐCĐ về 

hoạt động của HĐQT; 
v. Kiến nghị mức cổ tức đƣợc trả; quyết định thời hạn và thủ tục 

trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 
w. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Bảo hiểm 

Hùng Vƣơng; 
x. HĐQT xây dựng “Quy chế tổ chức và Hoạt động của Hội đồng 

Quản trị” để cụ thể hóa các nội dung về tổ chức bộ máy, điều 
hành hoạt động hàng ngày của HĐQT; 

y. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
công ty. 

3. Hội đồng Quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại 
cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều 
lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng quy định. Mỗi thành viên Hội đồng 
Quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội 
đồng Quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng và nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông. Trong trƣờng hợp nghị quyết do Hội đồng Quản trị 
thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng gây thiệt hại cho Bảo hiểm Hùng Vƣơng thì 
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các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng 
liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền 
bù thiệt hại cho Bảo hiểm Hùng Vƣơng; thành viên phản đối 
thông qua nghị quyết nói trên đƣợc miễn trừ trách nhiệm. 
Trƣờng hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm có quyền yêu cầu 
Hội đồng Quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên. 
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Điều 38: Chủ Tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và 
thành viên Hội Đồng Quản Trị 

 

1. HĐQT lựa chọn trong số các thành viên của mình để 
bầu ra một Chủ Tịch HĐQT và một Phó Chủ tịch 
HĐQT. Chủ Tịch HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn 
và điều kiện qui định tại Quy chế hoạt động và điều 
hành của HĐQT. 

2. HĐQT bầu một Chủ Tịch HĐQT và một Phó Chủ 
tịch HĐQT bằng thể thức bầu trực tiếp và bỏ phiếu 
kín theo nguyên tắc đa số quá bán. 

3. Chủ Tịch HĐQT phải triệu tập, làm chủ tọa ĐHĐCĐ 
và các cuộc họp của HĐQT, đồng thời có những 
quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này 
và theo Luật Doanh nghiệp. Trƣờng hợp Chủ Tịch 
Hội Đồng Quản Trị vắng mặt thì uỷ quyền bằng văn 
bản cho Phó Chủ Tịch hoặc một thành viên khác để 
thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ Tịch Hội 
Đồng Quản Trị. Trƣờng hợp không có ngƣời đƣợc uỷ 
quyền hoặc Chủ Tịch Hội đồng quản trị không làm việc 
đƣợc thì các thành viên còn lại bầu Phó Chủ Tịch tạm 
thời giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị theo 
nguyên tắc đa số quá bán. 

Trƣờng hợp cả Chủ Tịch HĐQT và Phó Chủ Tịch 
HĐQT tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ 
vì lý do bất khả kháng thì các thành viên còn lại bầu 
một thành viên của HĐQT tạm thời giữ chức Chủ Tịch 
Hội Đồng Quản Trị theo nguyên tắc đa số quá bán. 

 

Điều 37: Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
1. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội 

đồng Quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Bảo hiểm 
Hùng Vương. 

2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 
a. Lập chƣơng trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị; 
b. Chuẩn bị chƣơng trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp;  
c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng Quản trị; 
d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội 

đồng Quản trị; 
e. Triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc 

họp Hội đồng Quản trị; 
f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ. 
3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc 

Hội đồng Quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt 
động của Bảo hiểm Hùng Vương, báo cáo kiểm toán và báo 
cáo kiểm tra của Hội đồng Quản trị cho các cổ đông tại Đại 
hội đồng cổ đông. 

4. Trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc không 
thể thực hiện đƣợc nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn 
bản cho một thành viên Hội đồng Quản trị khác thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy 
định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị của 
Công ty. Trƣờng hợp không có ngƣời đƣợc ủy quyền thì các 

Bổ sung điểm mới 
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thành viên còn lại bầu một ngƣời trong số các thành viên tạm 
thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa 
số. 

5. Trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ chức hoặc bị bãi 
nhiệm, miễn nhiệm theo Quyết định của Hội đồng Quản trị thì 
Hội đồng Quản trị phải bầu ngƣời có đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
thay thế trong thời hạn mƣời (10) ngày kể từ ngày Quyết định 
bãi nhiệm, miễn nhiệm của Hội đồng Quản trị có hiệu lực. 
Việc thay đổi Chủ Tịch HĐQT phải đƣợc Bộ Tài Chính chấp 
thuận bằng văn bản và phải công bố việc thay đổi theo quy 
định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. 
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Điều 35: Cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị 
1. Trƣờng hợp Hội Đồng Quản Trị bầu Chủ Tịch HĐQT 

thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội Đồng Quản Trị 
để bầu Chủ Tịch HĐQT và ra các quyết định khác 
thuộc thẩm quyền phải đƣợc tiến hành trong thời hạn 
bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội 
Đồng Quản Trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành 
viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trƣờng hợp có 
nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và 
ngang nhau thì các thành viên đã bầu, theo nguyên tắc 
đa số quá bán, một ngƣời trong số họ triệu tập họp Hội 
Đồng Quản Trị. 

2. HĐQT họp định kỳ mỗi quý ít nhất một (01) lần. 
Trƣờng hợp cần thiết có thể triệu tập các cuộc họp bất 
thƣờng. Cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị theo giấy 
triệu tập lần thứ nhất đƣợc tiến hành khi có từ ba phần 
tƣ (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trƣờng hợp 
cuộc họp đƣợc triệu tập lần thứ nhất không đủ số thành 
viên dự họp, thì đƣợc triệu tập lần thứ hai trong thời 
hạn mƣời lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 
nhất. Trong trƣờng hợp này, cuộc họp đƣợc tiến hành 
nếu có hơn một nửa (1/2) tổng số thành viên dự họp. 

3. Chủ Tịch HĐQT phải triệu tập họp cuộc họp bất 
thƣờng khi có một trong những đề nghị của: 
a) Ít nhất hai thành viên HĐQT; 
b) BKS; 
c) Tổng Giám đốc. 

Đề nghị phải đƣợc lập thành văn bản, trong đó nêu rõ 
mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc 

Điều 38: Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ đƣợc bầu trong cuộc họp 
đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng Quản 
trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu 
bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ 
trì. Trƣờng hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu 
bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các 
thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 ngƣời 
trong số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị. 

2. Hội đồng Quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thƣờng  khi 
thấy cần thiết vì  lợi ích của Công ty. Hội đồng Quản trị 
họp tại trụ sở chính của Công ty hoặc ở nơi khác. Chủ tịch 
có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhƣng ít 
nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần.  

3. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp 
Hội đồng Quản trị, không đƣợc trì hoãn nếu không có lý do 
chính đáng, khi một trong số các đối tƣợng dƣới đây đề 
nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn 
đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng Quản trị: 
a. Có đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc Thành viên độc lập 

Hội đồng Quản trị. 
b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) 

cán bộ quản lý khác; 
c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng 
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thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị. 

4. Chủ Tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời 
hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận đƣợc đề nghị theo 
quy định tại Khoản 3 Điều này. Trƣờng hợp Chủ Tịch 
HĐQT không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì 
Chủ Tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những  thiệt 
hại xảy ra đối với Bảo Hiểm  HÙNG  VƢƠNG;  ngƣời 
đề nghị tại Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Chủ 
Tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT. 

5. HĐQT có quyền thông qua quyết định bằng biểu 
quyết t ạ i  cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến 
thông qua thƣ tín, fax hoặc email. 

 

6. Mỗi thành viên Hội Đồng Quản Trị có một phiếu biểu 
quyết. Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền 
biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu 
biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải đƣợc 
chuyển đến Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chậm nhất 
một giờ trƣớc giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ đƣợc 
mở trƣớc sự chứng kiến của tất cả những ngƣời dự họp. 
Quyết định của HĐQT đƣợc thông qua tại cuộc họp 
nếu đa số thành viên dự họp, bao gồm phiếu biểu 
quyết của thành viên không trực tiếp dự họp, đồng ý 
(theo nguyên tắc đa số quá bán). Quyết định của 
HĐQT đƣợc thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản nếu đa số thành viên HĐQT đồng ý (nguyên 
tắc đa số quá bán). Trƣờng hợp số phiếu ngang nhau 
thì quyết định của Chủ Tịch HĐQT là quyết định 
cuối cùng. 

7. Quyết định của HĐQT trong mỗi phiên họp đều phải 
ghi vào biên bản và phải có đầy đủ chữ ký của các 

Quản trị; 
4. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này 

phải đƣợc tiến hành trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đƣợc đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. 
Trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chấp nhận 
triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng; những ngƣời đề nghị tổ chức cuộc họp 
đƣợc đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu 
tập họp Hội đồng Quản trị. 

5. Trƣờng hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị 
để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị lập chƣơng trình nghị sự, thời 
gian và địa điểm họp. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị 
đƣợc tiến hành ở Trụ sở chính của Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
hoặc nơi khác ở Việt Nam hoặc ở nƣớc ngoài theo quyết 
định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đƣợc sự nhất trí 
của Hội đồng Quản trị. 

7. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ngƣời triệu tập họp Hội 
đồng Quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 
ngày làm việc trƣớc ngày họp. Thông báo mời họp phải xác 
định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chƣơng trình, các 
vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời 
họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu 
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thành viên tham dự. 
 

quyết của thành viên. 
Thông báo mời họp đƣợc gửi bằng bƣu điện, fax, thƣ điện 
tử hoặc phƣơng tiện khác, nhƣng phải bảo đảm đến đƣợc 
địa chỉ của từng thành viên Hội đồng Quản trị đƣợc đăng 
ký tại Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

8. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ngƣời triệu tập gửi thông 
báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát 
viên nhƣ đối với các thành viên Hội đồng Quản trị. 
Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng 
Quản trị; có quyền thảo luận nhƣng không đƣợc biểu quyết.  

9. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị lần thứ nhất chỉ đƣợc 
tiến hành khi có ít nhất ba phần tƣ (3/4) số thành viên Hội 
đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua ngƣời đại 
diện (ngƣời đƣợc ủy quyền). 
Trƣờng hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, 
cuộc họp phải đƣợc triệu tập lại trong thời hạn 07 ngày kể 
từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại 
đƣợc tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội 
đồng Quản trị dự họp. 

10. Thành viên Hội đồng Quản trị đƣợc coi là tham dự và biểu 
quyết tại cuộc họp trong trƣờng hợp sau đây:  
a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
b. Ủy quyền cho ngƣời khác đến dự họp theo quy định tại 

Điều lệ này. 
c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến 

hoặc hình thức tƣơng tự khác; 



 

86 
 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thƣ, fax, 
thƣ điện tử. 

Mỗi thành viên Hội đồng Quản trị hoặc ngƣời đƣợc ủy 
quyền trực tiếp có mặt với tƣ cách cá nhân tại cuộc họp Hội 
đồng Quản trị có một (01) phiếu biểu quyết 
Trƣờng hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua 
thƣ, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải 
đƣợc chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm nhất 
một giờ trƣớc khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ đƣợc mở 
trƣớc sự chứng kiến của tất cả những ngƣời dự họp. 
Thành viên Hội đồng Quản trị không đƣợc biểu quyết về 
các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó 
hoặc ngƣời liên quan tới thành viên đó có lợi ích. Thành 
viên Hội đồng Quản trị không đƣợc tính vào số lƣợng đại 
biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp 
Hội đồng Quản trị về những quyết định mà thành viên đó 
không có quyền biểu quyết; 

11. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị có thể tổ chức theo hình 
thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng 
Quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những 
địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham 
gia họp đều có thể: 
a. Nghe từng thành viên Hội đồng Quản trị khác cùng 

tham gia phát biểu trong cuộc họp; 
b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một 

cách đồng thời. 
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12. Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách 
trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phƣơng tiện liên lạc 
thông tin khác hoặc là kết hợp tất cả những phƣơng thức 
này. Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp nhƣ 
vậy đƣợc coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc 
họp đƣợc tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm 
thành viên Hội đồng Quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc 
nếu không có một nhóm nhƣ vậy, là địa điểm mà Chủ toạ 
cuộc họp hiện diện. 
Các quyết định đƣợc thông qua trong một cuộc họp trực 
tuyến đƣợc tổ chức và tiến hành một cách hợp thức có hiệu 
lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhƣng phải đƣợc khẳng 
định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên 
Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp này. 

13. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đƣợc thông qua nếu 
đƣợc đa số thành viên dự họp tán thành; trƣờng hợp số 
phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có 
ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 

14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đƣợc 
thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên 
Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có 
hiệu lực và giá trị nhƣ nghị quyết đƣợc các thành viên Hội 
đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp đƣợc triệu tập và tổ 
chức theo thông lệ. 

15. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chuyển biên 
bản họp Hội đồng Quản trị cho các thành viên và biên bản 
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đó là bằng chứng xác thực về công việc đã đƣợc tiến hành 
trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội 
dung biên bản trong thời hạn mƣời (10) ngày kể từ khi 
chuyển đi.  

16. Thành viên Hội đồng Quản trị phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Thành viên đƣợc ủy 
quyền cho ngƣời khác dự họp nếu đƣợc đa số thành viên 
Hội đồng Quản trị chấp thuận. 

 Điều 39: Biên bản họp Hội đồng Quản trị 
1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải đƣợc ghi biên bản và 

có thể ghi âm, ghi và lƣu giữ dƣới hình thức điện tử khác. Biên 
bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nƣớc 
ngoài và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng 
Quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản đƣợc lập thành nhiều 
bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên 
Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp. Biên bản họp Hội đồng 
Quản trị có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Mục đích, chƣơng trình và nội dung họp; 
c. Thời gian, địa điểm họp; 
d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền 

dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không 
dự họp và lý do; 

e. Các vấn đề đƣợc thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo 

trình tự diễn biến của cuộc họp; 
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g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán 
thành, không tán thành và không có ý kiến; 

h. Các vấn đề đã đƣợc thông qua; 
i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và ngƣời ghi biên bản. 
2. Chủ tọa và ngƣời ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về 

tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội 
đồng Quản trị. 

3. Biên bản họp Hội đồng Quản trị và tài liệu sử dụng trong 
cuộc họp phải đƣợc lƣu giữ tại trụ sở chính của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng. 

4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nƣớc ngoài có hiệu 
lực ngang nhau. Trƣờng hợp có sự khác nhau về nội dung 
biên bản tiếng Việt và tiếng nƣớc ngoài thì nội dung trong 
biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

 Điều 40: Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị 

1. Hội đồng Quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các 
tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm 
một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng Quản trị và một 
hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội 
đồng Quản trị. Đối với tiểu ban về nhân sự, lƣơng thƣởng, 
Hội đồng Quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng 
Quản trị không điều hành làm trƣởng ban các tiểu ban nhân 
sự, tiểu ban lƣơng thƣởng. Trong quá trình thực hiện quyền 
hạn đƣợc ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định 
mà Hội đồng Quản trị đề ra. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có 
hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết 
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thông qua tại cuộc họp. 
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng Quản trị, hoặc của 

tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, hoặc của ngƣời có 
tƣ cách thành viên tiểu ban Hội đồng Quản trị phải phù hợp 
với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều 
lệ công ty. 

 Điều 41: Quyền đƣợc cung cấp thông tin của thành viên Hội 
đồng Quản trị 
1. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám 

đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị trong Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài 
chính, hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Hùng Vƣơng và 
của các đơn vị trong Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

2. Ngƣời đƣợc yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính 
xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội 
đồng Quản trị. 
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Điều 41: Phân công nhiệm vụ và quyền hạn giữa 
các thành viên trong Hội đồng Quản 
trị 

1. Chủ Tịch HĐQT có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 
a) Chịu trách nhiệm chung trong công tác quản trị 

Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 
b) Lập chƣơng trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; 
c) Chuẩn bị hoặc tổ chức chuẩn bị chƣơng trình, nội 

dung, tài liệu phục vụ phiên họp HĐQT; triệu tập 
và chủ tọa phiên họp HĐQT; 

d) Tổ chức việc thông qua quyết định của HĐQT; 
e) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết 

định của ĐHĐCĐ và HĐQT; 
f) Chủ tọa họp ĐHĐCĐ; 
g) Đƣợc ủy quyền thực hiện công việc thuộc thẩm 

quyền của mình trong trƣờng hợp cần thiết và chịu 
trách nhiệm về sự ủy quyền này. 

2. Phó Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm thực hiện những 
nhiệm vụ do Chủ Tịch HĐQT phân công; thay mặt 
Chủ Tịch HĐQT thực hiện công việc đƣợc ủy quyền 
trong thời gian Chủ Tịch HĐQT vắng mặt. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT: 
a) Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động 

và đóng góp vào việc xây dựng phƣơng hƣớng 
phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG trong từng thời kỳ; 

b) Đƣợc quyền yêu cầu cung cấp đầy đủ mọi tài liệu 
có liên quan đến tình hình tài chính, hoạt động của 

 Một số nội dung đã 
đƣợc điều chỉnh tại 
các điều khoản 
khác tại Điều lệ 
2018 
Về phân công 
nhiệm vụ trong 
HĐQT sẽ đƣợc quy 
định cụ thể trong 
Quy chế tổ chức và 
hoạt động của 
HĐQT 
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Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG để thực hiện nhiệm vụ 
của mình; 

c) Tham dự phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu 
quyết các vấn đề thuộc nội dung phiên họp, chịu 
trách nhiệm cá nhân trƣớc Pháp luật, trƣớc 
ĐHĐCĐ và trƣớc HĐQT về việc thực hiện quyền 
hạn và nhiệm vụ đƣợc giao; 

d) Nghiêm túc thực hiện Điều lệ Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Thực hiện 
nghị quyết của HĐQT có liên quan đến từng thành 
viên và sự phân công, phân nhiệm của HĐQT; 

e) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy 
định của Pháp luật. 

4. Thành viên HĐQT (trừ Chủ Tịch HĐQT) trực tiếp 
thực thi nhiệm vụ đã đƣợc HĐQT phân công, không 
ủy quyền cho ngƣời khác. 

5. HĐQT xây dựng “Qui chế Tổ chức và Hoạt động của 
Hội Đồng Quản Trị” để cụ thể hóa các nội dung về tổ 
chức bộ máy, điều hành hoạt động hàng ngày của 
HĐQT. 
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Điều 42: Quyền lợi của thành viên Hội Đồng Quản Trị 
 

1. Thành viên HĐQT đƣợc hƣởng thù lao, tiền thƣởng 
và các lợi ích khác tƣơng xứng với công việc v à  
đ ó n g  g ó p  của mình với tƣ cách là thành viên 
HĐQT. HĐQT dự tính mức thù lao cho từng thành 
viên. Tổng mức thù lao, tiền thƣởng và các lợi ích 
khác cho các thành viên HĐQT sẽ do ĐHĐCĐ quyết 
định. 

2. Thù lao của thành viên HĐQT đƣợc tính vào chi 
phí kinh doanh hoặc lợi nhuận sau thuế tùy theo quyết 
định của ĐHĐCĐ và phải báo cáo Đại Hội Đồng Cổ 
Đông tại cuộc họp thƣờng niên. 

3. Các thành viên của HĐQT có quyền đƣợc thanh toán 
các chi phí đi lại, ăn ở và các khoản chi phí hợp lý 
khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách 
nhiệm thành viên HĐQT của mình, kể cả các chi phí 
phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của 
HĐQT, các tiểu ban của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ, theo 
mức chi phí do Đại Hội Đồng Cổ Đông ấn định. 

 

 Đã quy định tại 
Điều 50: Thù lao, 
tiền lƣơng và lợi ích 
khác của thành viên 
Hội đồng Quản trị, 
Ban Kiểm soát và 
Tổng Giám đốc 

Của Điều lệ 2018 

 

Điều 46: Quy định chung về Ban Kiểm soát 
1. BKS là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ  

đông để kiểm  soát một cách độc lập, khách quan và 
trung thực mọi  hoạt  động  kinh doanh, quản  trị  và 
điều hành của  Bảo Hiểm  HÙNG VƢƠNG. BKS 
chịu  trách nhiệm  trƣớc ĐHĐCĐ  về hoạt động của 
mình. 

2. BKS có từ ba đến năm thành viên. Các thành viên 
trong BKS bầu một thành viên làm Trƣởng  ban.  
Trƣởng BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy 

Điều 42: Ban Kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt 
cổ đông để kiểm soát một cách độc lập, khách quan và 
trung thực, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và 
điều hành của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

2. Ban Kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của 
Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể 
đƣợc bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban Kiểm 

Bổ sung tiêu chuẩn 
Kiểm soát viên theo 

quy định Luật 
Doanh nghiệp và 

Nghị định 
73/2016/NĐ-CP  
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định của Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.  Trƣởng  
BKS có  trách  nhiệm  phân  công  thành  viên  BKS 
phụ trách từng loại công việc kiểm soát và chịu 
trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của BKS.   

3. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài 
chính, ngân hàng tối thiểu 03 năm đối với Trƣởng 
Ban kiểm soát, hoặc có kinh nghiệm quản lý điều 
hành tối thiểu 03 năm tại doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng. 

4. Trƣởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách 
tại Bảo Hiểm Hùng Vƣơng. 

5. Thành viên BKS hoạt động độc lập, không kiêm 
nhiệm. Không là nhân viên của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG hoặc Công ty kiểm toán đƣợc thuê để thực 
hiện việc kiểm toán đối với Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG. 

6. Tiêu chuẩn thành viên BKS: 

a)  Từ 26 tuổi trở lên, có đủ  năng  lực hành vi dân 
sự và không thuộc đối tƣợng bị cấm thành lập 
và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp;  

b)  Thành viên BKS không giữ chức vụ quản trị, 
điều hành của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 
không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, 
mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của 
thành  viên HĐQT, Tổng Giám  Đốc  hoặc 
Ngƣời quản  lý khác của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG. 

c) Có bằng đại học hoặc trên đại học về 1 trong 

soát phải có hơn một nửa số thành viên thƣờng trú ở Việt 
Nam. 

3. Các Kiểm soát viên bầu một ngƣời trong số họ làm Trƣởng 
Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trƣởng Ban Kiểm 
soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên 
nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. 

4. Trƣờng hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc 
nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chƣa đƣợc bầu 
thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện 
quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ 
mới đƣợc bầu và nhận nhiệm vụ. 

5. Trƣởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 
a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 
b. Yêu cầu Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và ngƣời điều 

hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban 
kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo 
ý kiến của Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ 
đông. 

6. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp 
của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm 
soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm 
và cuộc họp đƣợc tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số 
Kiểm soát viên trở lên dự họp. 

7. Ban kiểm soát xây dựng “Quy chế tổ chức và Hoạt động 
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các chuyên ngành: Luật, kinh tế, quản trị kinh 
doanh, kế toán, kiểm toán; và có ít nhất 03 (ba) 
năm làm việc trực tiếp trong ngành bảo hiểm, tài 
chính, kế toán hoặc kiểm toán. 

d)  Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật 
về Kinh doanh bảo hiểm. Cuộc họp của Ban 
Kiểm Soát 

BKS họp ít nhất một lần trong mỗi quý. Biên bản họp 
của BKS sẽ đƣợc gửi một bản đến HĐQT và là tài liệu 
lƣu giữ của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

của BKS” để cụ thể hóa các nội dung về tổ chức bộ máy, 
hoạt động của BKS. 

Điều 43: Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên 
 Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 
1. Từ đủ 26 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vị dân sự. 

2. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết 
pháp luật. 

3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tƣợng 
bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại 
khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp; 

4. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ 
nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành 
viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và ngƣời quản lý 
khác. 

5. Không đƣợc giữ các chức vụ quản trị, điều hành Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc ngƣời lao 
động của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

6. Thành viên BKS không đƣợc làm việc trong bộ phận kế toán, 
tài chính của công ty; là thành viên hay nhân viên của công ty 
kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính 
của công ty trong 03 năm liền trƣớc đó. 

7. Không đƣợc đồng thời là thành viên HĐQT, ngƣời điều hành 
của doanh nghiệp mà thành viên BKS của doanh nghiệp đó 
đang là thành viên HĐQT, ngƣời điều hành tại Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. 

8. Trƣởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên 
chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.  
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9. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp 
luật có liên quan và Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng.  
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Điều 48: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát 
1. Nhiệm vụ: 

a) Giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản 
trị, điều hành Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; chịu 
trách nhiệm trƣớc ĐHĐCĐ trong thực hiện các 
nhiệm vụ đƣợc giao; 

b) Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và 
mức độ cẩn trọng trong quản trị, điều hành hoạt 
động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế 
toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

Việc kiểm tra, kiểm soát theo quy định này không 
đƣợc gây cản trở hoạt động bình thƣờng của 
HĐQT, không gây gián đoạn trong việc điều hành 
của Tổng Giám Đốc Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

c) Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo 
tài chính hàng năm và sáu (06) tháng của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG, báo cáo đánh giá công tác 
quản trị của HĐQT. Trình báo cáo thẩm định báo 
cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng 
năm của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG và báo cáo 
đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị 
lên Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thƣờng 
niên; 

d) Báo cáo  với  ĐHĐCĐ  về những  sự  kiện  tài 
chính  bất  thƣờng,  những  ƣu khuyết điểm trong 
quản lý tài chính của HĐQT và Tổng Giám Đốc 
với các ý kiến độc lập của mình. Chịu trách 
nhiệm cá nhân về những đánh giá và kết luận 
của mình. Nếu biết sai phạm mà không báo cáo 
phải chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật và Bảo 

Điều 44: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng 
Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ 
cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; 
tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, 
thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo 
tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 
tháng của Bảo hiểm Hùng Vƣơng, báo cáo đánh giá công 
tác quản lý của Hội đồng Quản trị và trình báo cáo thẩm 
định tại cuộc họp thƣờng niên Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ 
thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và 
cảnh báo sớm của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác 
của Bảo hiểm Hùng Vƣơng, các công việc quản lý, điều 
hành hoạt động của Bảo hiểm Hùng Vƣơng khi xét thấy 
cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 
định tại khoản 3 Điều 18 của Điều lệ này. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định 
tại khoản 3 Điều 18 của điều lệ này, Ban Kiểm soát thực 
hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đƣợc yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết 

Điều chỉnh theo 
Luật Doanh nghiệp 
2015 và Thông tƣ 
95/2017/TT-BTC 
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Hiểm HÙNG VƢƠNG về các thiệt hại (nếu có); 
e) Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Tổng Giám 

Đốc vi phạm nghĩa vụ quản lý điều hành thì phải 
thông báo ngay bằng văn bản với HĐQT, yêu cầu 
ngƣời có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi 
phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

f) Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG, các công việc quản lý, điều 
hành hoạt động của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG bất 
cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết 
định của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc theo yêu cầu 
của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 
19.4(b) của Điều Lệ này, luôn luôn với điều kiện là 
việc xem xét, kiểm tra của Ban Kiểm Soát không 
đƣợc cản trở hoạt động bình thƣờng của Hội Đồng 
Quản Trị, không gây gián đoạn việc điều hành của 
Tổng Giám Đốc và phải đƣợc thông báo trƣớc bằng 
văn bản ít nhất hai (02) ngày cho HĐQT, Tổng 
Giám Đốc trừ trƣờng hợp kiểm tra đột xuất đƣợc 
quy định chi tiết tại Quy chế họat động của 
BKS.Thông báo định kỳ tình hình kết quả kiểm soát 
cho HĐQT. 

2. Quyền hạn: 
a) Có quyền yêu cầu Chủ Tịch HĐQT triệu tập phiên 

họp HĐQT theo quy định tại Điều lệ này; 
b) Đƣợc tham dự các cuộc họp HĐQT, đƣợc phát 

biểu ý kiến và có những kiến nghị nhƣng không 
tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với quyết 
định của HĐQT thì có quyền yêu cầu ghi ý kiến 
của mình vào biên bản phiên họp và đƣợc trực 
tiếp báo cáo trƣớc ĐHĐCĐ gần nhất; 

c) Đƣợc gửi các tài liệu liên quan đến các phiên 

thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo giải trình về 
những vấn đề đƣợc yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng Quản trị 
và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. 
Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này 
không đƣợc cản trở hoạt động bình thƣờng của Hội đồng 
Quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh 
doanh của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

7. Kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông 
các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức 
quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám 
đốc và ngƣời điều hành doanh nghiệp khác vi phạm quy 
định tại Điều lệ này thì phải thông báo ngay bằng văn bản 
với Hội đồng Quản trị trong vòng bốn mƣơi tám (48) giờ, 
yêu cầu ngƣời có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có 
giải pháp khắc phục hậu quả. 

9. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và các cuộc họp 
khác của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

10. Có quyền sử dụng tƣ vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ 
của Bảo hiểm Hùng Vƣơng để thực hiện các nhiệm vụ 
đƣợc giao. 

11. Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản 
trị trƣớc khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội 
đồng cổ đông. 
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họp của HĐQT theo thủ tục thực hiện nhƣ đối 
với thành viên HĐQT; 

d) Đƣợc quyền yêu cầu Tổng Giám Đốc cung cấp 
tình hình, số liệu, tài liệu và thuyết minh các hoạt 
động kinh doanh của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

e) Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các biện pháp 
sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, 
điều hành hoạt động kinh doanh của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG; 

f) Có quyền sử dụng tƣ vấn độc lập để thực hiện các 
nhiệm vụ đƣợc giao; 

g) Có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trƣớc khi 
trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ. 

h) Đƣợc cung cấp các thông tin theo thủ tục nhƣ sau: 

• Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành 
viên HĐQT và các tài liệu kèm theo phải 
đƣợc gửi đến thành viên BKS cùng thời điểm 
và phƣơng thức nhƣ đối với thành viên 
HĐQT; 

• Báo cáo của Tổng Giám Đốc trình HĐQT 
hoặc tài liệu khác do Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG  phát hành đƣợc gửi đến BKS cùng 
thời điểm và theo phƣơng thức nhƣ đối với 
thành viên HĐQT; 

• Thành viên BKS có quyền  tiếp cận  các hồ  sơ,  
tài  liệu của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG lƣu giữ 
tại Trụ sở chính, Chi nhánh và địa điểm khác; 
có quyền  đến các địa  điểm nơi Ngƣời quản lý 

12. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ 
chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 
chính của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

13. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định. 
14. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 

Luật này, Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng và nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông. 
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và nhân viên của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG 
làm việc, luôn luôn với điều kiện là Trƣởng Ban 
Kiểm Soát phải gửi thông báo bằng văn bản 
trƣớc ít nhất hai (02) ngày cho Tổng Giám Đốc 
Đốc, trừ trƣờng hợp kiểm tra đột xuất đƣợc quy 
định chi tiết tại Quy chế họat động của BKS. 

• HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc 
và Ngƣời quản lý khác phải cung cấp đầy 
đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về 
công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh 
doanh của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG theo yêu 
cầu của BKS. 

3. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền hạn khác theo quy định 
tại Điều 165,166 của Luật Doanh nghiệp. 

4. BKS xây dựng “Qui chế Tổ chức và Hoạt động của 
BKS” để cụ thể hóa các nội dung về tổ chức bộ máy, 
phân công, điều hành hoạt động của BKS. 

 
 Điều 45: Quyền đƣợc cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát 

1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng 
Quản trị và các tài liệu kèm theo phải đƣợc gửi đến các Kiểm 
soát viên cùng thời điểm và theo phƣơng thức nhƣ đối với 
thành viên Hội đồng Quản trị. 

2. Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng Quản trị phải đƣợc gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng 
thời điểm và theo phƣơng thức nhƣ đối với cổ đông, thành viên 
Hội đồng Quản trị. 

3. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị hoặc tài 

Bổ sung theo quy 
định Luật Doanh 

nghiệp 
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liệu khác do Bảo hiểm Hùng Vƣơng phát hành đƣợc gửi đến 
các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phƣơng thức nhƣ 
đối với thành viên Hội đồng Quản trị. 

4. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng lƣu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa 
điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của ngƣời quản 
lý và nhân viên của Bảo hiểm Hùng Vƣơng trong giờ làm việc. 

5. Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, ngƣời quản 
lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, 
tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh 
của Bảo hiểm Hùng Vƣơng theo yêu cầu của thành viên Ban 
Kiểm soát hoặc Ban Kiểm soát. 
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Điều 49: Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm 
Soát 

Thành viên BKS bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 
trƣờng hợp sau: 

1. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên 
BKS theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ này; 

2. Không tham gia các hoạt động của BKS trong sáu 
(06) tháng liên tục, trừ trƣờng hợp bất khả kháng; 

3. Từ chức; 

Trƣởng BKS muốn thôi chức trƣởng ban nhƣng vẫn 
là thành viên BKS thì phải đƣợc sự đồng ý của các 
thành viên BKS còn lại. 

Ngƣời muốn từ nhiệm chức danh thành viên BKS phải 
báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất. 

4. Bị miễn nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ; 
5. Cổ đông tổ chức mà thành viên BKS đƣợc cử làm đại 

diện chấm dứt hoạt động; 
6. Cổ đông tổ chức không cử làm đại diện nữa; 

Cổ đông muốn thay thế ngƣời đại diện hoặc ngƣời 
đƣợc ủy quyền đại diện của mình đang giữ chức vụ 
thành viên BKS thì phải có văn bản gửi đến HĐQT 
và BKS để xem xét giải quyết theo quy định của Pháp 
luật hiện hành. 

7. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG chấm dứt hoạt động theo 
quy định của Pháp luật; 

Điều 46: Việc ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát 
viên 

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy 
định tại Điều 35 Điều lệ này. Trường hợp số lượng các ứng 
viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 
lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm 
ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ 
công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban 
kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải 
được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

2. Thành viên BKS bị miễn nhiệm trong các trƣờng hợp sau: 
a. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 
tháng liên tục, trừ trƣờng hợp bất khả kháng; 

c. Có đơn từ nhiệm và đƣợc chấp nhận; 

d. Bị miễn nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ; 

e. Cổ đông tổ chức mà thành viên Ban Kiểm soát là ngƣời đại 
diện theo ủy quyền chấm dứt hoạt động.  

f. Cổ đông tổ chức không cử làm đại diện  nữa; 

g. Bảo hiểm Hùng Vƣơng bị thu hồi giấy phép thành lập và 
hoạt động. 

h. Các trƣờng hợp khác do Pháp luật và Điều lệ của Hùng 
Vƣơng quy định. 

3. Thành viên BKS bị bãi nhiệm trong các trƣờng hợp sau: 
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8. Trƣờng hợp BKS vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của 
mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG thì HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ để xem xét 
và miễn nhiệm BKS đƣơng nhiệm và bầu BKS mới 
thay thế. 

 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc đƣợc phân công; 

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ 
của Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định. 

c. Vi phạm quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm 
soát, quy định của BHV, pháp luật có nguy cơ gây thiệt hại 
hoặc gây thiệt hại cho lợi ích của BHV dẫn đến Đại hội 
đồng cổ đông xem xét bãi nhiệm. 

d. Theo quyết định của ĐHĐCĐ. 

e. Các trƣờng hợp khác theo quy định tại Điều lệ Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng và quy định của Pháp luật. 
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Điều 51: Quyền lợi của thành viên Ban Kiểm Soát 
 

1. BKS đƣợc hƣởng thù lao, tiền thƣởng và các lợi ích 
khác theo quyết định của ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ quyết 
định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hằng 
năm của Ban Kiểm Soát căn cứ vào số ngày làm việc 
dự tính, số lƣợng và tính chất của công việc và mức thù 
lao bình quân hằng ngày của các thành viên Ban Kiểm 
Soát. 

2. Thành viên Ban Kiểm Soát đƣợc thanh toán chi phí ăn, 
ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tƣ vấn độc lập với 
mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không 
vƣợt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban 
Kiểm Soát đã đƣợc Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp 
thuận, trừ trƣờng hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyết 
định khác. 

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát đƣợc 
tính vào chi phí kinh doanh của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập 
doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải đƣợc lập 
thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

 

 Đã quy định tại 
Điều 51 Điều lệ 

2018 

Điều 43: Bổ nhiệm, tiêu chuẩn và nhiệm kỳ của Tổng 
Giám đốc 

1. HĐQT bổ nhiệm một thành viên trong HĐQT hoặc 
thuê ngƣời khác làm Tổng Giám Đốc. HĐQT bổ 
nhiệm, miễn nhiệm và ký Hợp đồng lao động với Tổng 
Giám Đốc. Trƣờng hợp thành viên HĐQT đƣợc đề 
cử để bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc thì thành viên 
này không đƣợc tham gia biểu quyết việc bổ nhiệm. 

Điều 48: Tổng Giám đốc 
1. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một ngƣời trong số họ hoặc thuê 

ngƣời khác làm Tổng Giám đốc.   
2. Tổng Giám đốc là ngƣời điều hành công việc kinh doanh hằng 

ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị; chịu 
trách nhiệm trƣớc Hội đồng Quản trị và trƣớc pháp luật về việc 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ đƣợc giao. Tổng Giám đốc có 

 



 

105 
 

2. Tiêu chuẩn của Tổng Giám Đốc: 
a) Có năng lực hành vi dân sự; 
b) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Trong 03 

năm liên tục trƣớc thời điểm đƣợc bổ nhiệm: 
- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm 
chức danh quản trị, điều hành đã đƣợc Bộ Tài chính 
chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã đƣợc 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm, chi nhánh nƣớc ngoài bổ nhiệm; 

- Không bị xử lý kỷ luật dƣới hình thức sa thải do vi 
phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi 
thƣờng, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tƣ, 
quản lý chƣơng trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp 
bảo hiểm, chi nhánh nƣớc ngoài hoặc quy trình nghiệp 
vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo 
đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm; 

- Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có 
thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời 
điểm đƣợc bổ nhiệm. 

c) Không thuộc đối tƣợng bị cấm quản lý doanh 
nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

d) Có uy tín và đạo đức nghề nghiệp; 
e) Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong 

lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, trong đó có 
tối thiểu 03 năm giữ vị trí là ngƣời quản trị, điều 

trách nhiệm tổ chức bộ máy giúp việc và trình Hội đồng Quản 
trị thông qua theo quy định. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm; có thể đƣợc 
bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc áp dụng theo quy 
định tại Luật Doanh nghiệp và Luật kinh doanh bảo hiểm. 
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hành theo quy định tại Điều 25 Nghị định 
73/2016/NĐ-CP tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh nƣớc ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
hoặc trực tiếp làm công tác quản lý nhà nƣớc trong 
lĩnh vực bảo hiểm. 

f) Tổng Giám đốc không đƣợc đồng thời làm việc cho 
doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nƣớc ngoài, 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác hoạt động 
trong cùng lĩnh vực tại Việt Nam; Tổng Giám đốc 
không đƣợc là thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo 
hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác hoạt 
động trong cùng lĩnh vực tại Việt Nam. 

g) Phải cƣ trú tại Việt Nam trong thời gian đƣơng 
nhiệm; và 

h) Các tiêu chuẩn khác theo qui định của Pháp luật về 
kinh doanh bảo hiểm. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám Đốc không quá năm (05) 
năm và có thể đƣợc tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ 
không hạn chế. 
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ĐIỀU 44: Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám Đốc 
 

Tổng Giám Đốc là ngƣời trực tiếp điều hành công việc 
hàng ngày của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; có các nhiệm 
vụ và quyền hạn nhƣ sau: 

1. Nhiệm vụ: 
a) Chịu trách nhiệm trƣớc HĐQT và ĐHĐCĐ về 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao và 
phải báo cáo cho HĐQT và ĐHĐCĐ khi đƣợc yêu 
cầu. 

b) Lập và đệ trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh 
doanh hàng năm của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

c) Tổ chức, thực hiện kế hoạch kinh doanh của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG do HĐQT thông qua; 

d) Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT; 
e) Thực hiện những biện pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động và quản lý của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG; 

f) Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng các quy 
chế về tiền lƣơng, khen thƣởng, tuyển dụng ngƣời 
lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự và các quy 
định cần thiết khác cho việc quản lý, điều hành Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG để trình HĐQT ban hành 
hoặc phê duyệt trƣớc khi ban hành. 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác đƣợc qui định cụ 
thể trong các qui chế do HĐQT ban hành 
và/hoặc đƣợc HĐQT ủy quyền bằng văn bản chính 
thức. 

Điều 48: Tổng Giám đốc 
5. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 
a. Nghĩa vụ: 
- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội 

đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tƣ của 
Công ty đã đƣợc Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ 
đông thông qua. 

- Lập và đệ trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh 
hàng năm của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phƣơng án đầu 
tƣ của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

- Thực hiện những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 
và quản lý của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

- Có trách nhiệm xây dựng các quy chế về tổ chức hoạt động 
của Công ty, phân công, phân cấp, đầu tƣ, tài chính, chi 
tiêu nội bộ, tiền lƣơng, khen thƣởng, tuyển dụng ngƣời lao 
động, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự, hệ thống chức danh 
và các quy định cần thiết khác cho việc quản lý, điều hành 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng để trình HĐQT ban hành hoặc phê 
duyệt trƣớc khi ban hành. 

- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng và nghị quyết của Hội đồng Quản trị. 

b. Quyền hạn: 
- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh 

hàng ngày của Bảo hiểm Hùng Vƣơng mà không cần phải 
có quyết định của Hội đồng Quản trị; Quyết định tất cả các 
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h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của 
Pháp luật. 

2. Quyền hạn: 
a) Đƣợc chủ động tổ chức và điều hành hoạt động 

kinh doanh thƣờng nhật của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG; quyết định tất cả các vấn đề gồm việc 
ký kết các hợp đồng, giao dịch theo quy định của 
Pháp luật, Điều lệ này; 

b) Quyết định các dự án đầu tƣ, các hợp đồng và giao 
dịch có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 10% tổng giá trị 
tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG trừ các hợp đồng 
và giao dịch theo quy định tại Điều 24 của Điều 
Lệ; 

c) Ban hành các quy định về điều hành hoạt động 
kinh doanh, các quy tắc, điều khoản và biểu phí 
của các loại hình bảo hiểm theo quy định của Pháp 
luật; 

d) Kiến nghị ban hành, sửa đổi cơ cấu tổ chức, quy 
chế quản lý nội bộ của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG; 

e) Kiến nghị phƣơng án trả cổ tức hoặc phƣơng án 
xử lý lỗ trong kinh doanh; 

f) Phân công hoặc ủy quyền cho các Phó Tổng Giám 
đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG hoặc các cán bộ quản lý khác đại 
diện mình thực hiện một số công việc của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

g) Ký hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức, khen thƣởng, kỷ luật đối với Ngƣời lao đôṇg 

vấn đề gồm việc ký kết các hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng 
tài chính và thƣơng mại, xét duyệt bồi thƣờng trong nghiệp 
vụ bảo hiểm, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh 
thƣờng nhật của Bảo hiểm Hùng Vƣơng theo quy định và 
theo sự phân cấp của Hội đồng Quản trị.  

- Quyết định các dự án đầu tƣ, các hợp đồng và giao dịch có 
giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng, trừ các hợp đồng và giao dịch theo quy định tại 
Điều 32 của Điều Lệ. 

- Ban hành các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động, 
điều hành, các quy tắc, điều khoản và biểu phí của các loại 
hình bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 

- Quyết định tiền lƣơng và quyền lợi khác đối với ngƣời lao 
động trong Bảo hiểm Hùng Vƣơng thuộc thẩm quyền của 
Tổng Giám đốc theo quy định. 

- Tuyển dụng lao động phù hợp với kế hoạch kinh doanh và 
định biên nhân sự đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đại 
diện pháp luật ký kết hợp đồng lao động với CBNV Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng. 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý 
trong Bảo hiểm Hùng Vƣơng, trừ các chức danh thuộc 
thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. 

- Kiến nghị phƣơng án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh 
doanh. 

- Kiến nghị phƣơng án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội 
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khác của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG, riêng đối với 
các chức danh thuộc Ban Tổng Giám Đốc và Ban 
Giám Đốc thì Tổng Giám Đốc phải đề xuất và đƣợc 
HĐQT thông qua trƣớc khi thực hiện; 

h) Tuyển dụng lao động; riêng đối với các chức danh 
thuộc Ban Tổng Giám Đốc và Ban Giám Đốc, Tổng 
Giám Đốc đệ trình HĐQT phê duyệt bản đề xuất 
tuyển dụng, bổ nhiệm (bao gồm chi tiết nhiệm vụ và 
mức lƣơng), miễn nhiệm, kỷ luật, cách chức để 
HĐQT thông qua trƣớc khi thực hiện; 

i) Quyết định  mức lƣơng và phụ cấp (nếu  có) đối với 
ngƣời lao động  trong Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 
riêng đối với các chức danh thuộc Ban Tổng Giám 
Đốc và Ban Giám Đốc thì Tổng Giám Đốc phải đề 
xuất và đƣợc HĐQT thông qua trƣớc khi thực hiện; 

j) Từ chối thực hiện những quyết định của HĐQT 
nếu thấy trái Pháp luật, trái Điều lệ này và trái 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ đồng thời phải có 
trách nhiệm thông báo ngay cho BKS biết; 

k) Đƣợc quyết định các biện pháp vƣợt thẩm quyền 
của mình trong  những trƣờng hợp khẩn cấp nhƣ 
thiên tai, hỏa hoạn, sự cố thiên tai bất khả kháng 
khác và chịu trách nhiệm về các quyết định này, 
đồng thời báo cáo ngay cho HĐQT biết; 

l) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của 
Pháp luật. 

3. Tổng Giám Đốc xây dựng “Qui chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Điều Hành” để cụ thể hóa các nội dung 
về tổ chức bộ máy, phân công, điều hành hoạt động 
hàng ngày của Ban Điều Hành, đệ trình HĐQT ban 
hành. 

 

bộ của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 
- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý 

của Công ty.  
- Quyết định thay đổi tên, địa điểm của Chi nhánh/Phòng 

Kinh doanh, Văn phòng đại diện trực thuộc Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng. 

- Đƣợc quyết định các biện pháp vƣợt thẩm quyền của mình 
trong những trƣờng hợp khẩn cấp nhƣ thiên tai, dịch hoạ, 
hỏa hoạn, sự cố khác và chịu trách nhiệm về các quyết định 
này, đồng thời báo ngay cho Hội đồng Quản trị biết. 

6. Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng 
ngày của Bảo hiểm Hùng Vƣơng theo đúng quy định của 
pháp luật, Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng, hợp đồng lao 
động ký với Bảo hiểm Hùng Vƣơng và nghị quyết của Hội 
đồng Quản trị. Trƣờng hợp điều hành trái với quy định này 
mà gây thiệt hại cho Bảo hiểm Hùng Vƣơng thì Tổng Giám 
đốc phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và phải bồi 
thƣờng thiệt hại cho Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

7. Tổng Giám đốc xây dựng “Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Ban Tổng Giám đốc” để cụ thể hóa các nội dung về tổ 
chức bộ máy, phân công, điều hành hoạt động hàng ngày 
của Ban Tổng Giám đốc, đệ trình HĐQT ban hành. 
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Điều 45: Bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám Đốc 
 

1. Tổng  Giám Đốc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các 
trƣờng hợp sau đây: 

a)  Không có đủ  tiêu chuẩn  và điều kiện  theo quy 
định  tại Điều  43 của Điều  lệ này; 

b)  Từ chức; 
c)  Theo quyết định điều chuyển công tác của HĐQT; 
d) Để Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG lỗ 02 năm liên tiếp 

hoặc không đạt chỉ tiêu lợi nhuận kinh doanh 
trong 02 năm liên tiếp, trừ khi đã giải trình lý do 
và đƣợc HĐQT chấp thuận; 

e) Vi phạm thỏa thuận trong Hợp đồng lao động dẫn 
tới bị chấm dứt Hợp đồng lao động; 

f)   Không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền 
hạn hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi 
cho bản thân hoặc cho ngƣời khác; báo cáo 
không trung thực tình hình tài chính của Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG hai lần trở lên hoặc một 
lần nhƣng sai lệch từ 10% trở lên so với thực tế; 

g) Không thực thi đầy đủ nhiệm vụ của Tổng Giám 
Đốc theo quy định của Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG; 

h) Các trƣờng hợp khác theo quy định của Pháp luật 
và của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

2. Khi Tổng Giám Đốc xin từ chức phải có đơn gửi 
HĐQT. Trong thời hạn tối đa sáu mƣơi (60) ngày kể 
từ ngày nhận đƣợc đơn, HĐQT họp, xem xét và quyết 
định. 

Điều 49: Bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc 

6. Tổng  Giám đốc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các 
trƣờng hợp sau đây: 

a. Không có đủ  tiêu chuẩn và điều kiện  theo quy định; 
b. Có đơn từ chức; 
c. Theo quyết định điều chuyển công tác của HĐQT; 
d. Để Bảo hiểm Hùng Vƣơng lỗ 02 năm liên tiếp hoặc không 

đạt chỉ tiêu lợi nhuận kinh doanh trong 02 năm liên tiếp, 
trừ khi đã giải trình lý do và đƣợc HĐQT chấp thuận; 

e. Vi phạm thỏa thuận trong Hợp đồng lao động dẫn tới bị 
chấm dứt Hợp đồng lao động; 

f. Không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn 
hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cho bản thân 
hoặc cho ngƣời khác; báo cáo không trung thực tình hình 
tài chính của Bảo hiểm Hùng Vƣơng hai lần trở lên hoặc 
một lần nhƣng sai lệch từ 10% trở lên so với thực tế; 

g. Không thực thi đầy đủ nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo 
quy định của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 

h. Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật và của 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

7. Khi Tổng Giám đốc xin từ chức phải có đơn gửi HĐQT. 
Trong thời hạn tối đa sáu mƣơi (60) ngày kể từ ngày nhận 
đƣợc đơn, HĐQT họp, xem xét và quyết định. Hội đồng 
quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số 
thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết dự họp 
tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế. 

8. Trƣờng hợp Tổng Giám đốc vi phạm nghiêm trọng quy 
định của pháp luật và Điều lệ này, Hội đồng Quản trị có 
quyền tạm đình chỉ quyền điều hành của Tổng Giám đốc, 
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3. Trƣờng hợp Tổng Giám Đốc bị bãi nhiệm, miễn 
nhiệm, HĐQT phải công bố bằng văn bản về việc này 
và đề cử ngƣời tạm thay thế cho đến khi đề cử Tổng 
Giám đốc mới. 

4. Trƣờng hợp Tổng Giám Đốc vi phạm nghiêm trọng 
quy định của Pháp luật và Điều lệ này, Hội Đồng 
Quản Trị có quyền tạm đình chỉ quyền điều hành của 
Tổng Giám Đốc, đồng thời phải cử ngay một Phó 
Tổng Giám đốc đảm bảo các điều kiện theo quy 
định, để đảm nhiệm công việc của Tổng Giám Đốc 
và có ngay văn bản báo cáo, đề xuất xử lý đối với 
những sai phạm, cũng nhƣ chức danh Tổng Giám Đốc 
gửi ĐHĐCĐ và Bộ Tài chính giải quyết theo quy định 
hiện hành. 

5. Trong thời gian Ngƣời đại diện theo pháp luật chƣa 
đƣợc Bộ Tài chính chuẩn y, Chủ tịch Hội Đồng 
Quản Trị và các thành viên Hội Đồng Quản Trị, 
Trƣởng Ban Kiểm Soát và các thành viên Ban Kiểm 
Soát hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật về 
mọi hoạt động của Bảo Hiểm Hùng Vƣơng. 

 

đồng thời phải cử ngay một Phó Tổng Giám đốc đảm bảo 
các điều kiện theo quy định, để đảm nhiệm công việc của 
Tổng Giám đốc. HĐQT tiến hành xử lý đối với những sai 
phạm của Tổng Giám đốc theo quy định.  

9. Trường hợp Tổng Giám đốc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, 
HĐQT phải công bố bằng văn bản về việc này và đề cử 
người tạm thay thế cho đến khi đề cử Tổng Giám đốc mới. 
Tổng Giám đốc mới phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn 
theo quy định pháp luật và phải được Bộ Tài chính chấp 
thuận trước khi bổ nhiệm chính thức. 

 

 Điều 50: Thƣ ký Công ty  
1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị tuyển dụng Thƣ Công ty để hỗ trợ 

Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các 
nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng. Thƣ ký Công ty phải là ngƣời 
có hiểu biết về pháp luật, không đƣợc đồng thời làm việc cho 
công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo 
cáo tài chính của công ty. 

2. Thƣ ký Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 
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- Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng Quản trị; ghi chép các biên bản họp. 

- Hỗ trợ thành viên Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện 
quyền và nghĩa vụ đƣợc giao; 

- Hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong áp dụng và thực hiện 
nguyên tắc quản trị Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 

- Hỗ trợ Bảo hiểm Hùng Vƣơng trong xây dựng quan hệ cổ 
đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; 

- Hỗ trợ Bảo hiểm Hùng Vƣơng trong việc tuân thủ đúng các 
nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin (công 
bố thông tin) và thủ tục hành chính; 

- Tham dự các cuộc họp và ghi chép biên bản họp. 
- Thƣ ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các 

quy định của pháp luật và Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 
 

 Điều 52: Công khai các lợi ích liên quan 
Việc công khai hóa lợi ích và ngƣời có liên quan của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng thực hiện theo quy định sau đây: 
1. Hội đồng Quản trị phải tập hợp và cập nhật danh sách những 

ngƣời có liên quan của Bảo hiểm Hùng Vƣơng theo quy định 
tại Điều lệ này và các giao dịch tƣơng ứng của họ với Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng; 

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc 
và ngƣời quản lý khác của Bảo hiểm Hùng Vƣơng phải kê khai 
các lợi ích liên quan của họ với Bảo hiểm Hùng Vƣơng, bao 
gồm: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề 

Bổ sung theo quy 
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kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp 
hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ 
phần đó; 

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề 
kinh doanh của doanh nghiệp mà những ngƣời có liên quan của 
họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần 
trên 10% vốn điều lệ. 

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải đƣợc thực 
hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi 
ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải đƣợc thông báo với 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ 
ngày có sửa đổi, bổ sung tƣơng ứng; 

4. Việc công khai, xem xét, trích lục, sao chép Danh sách ngƣời 
có liên quan và lợi ích có liên quan đƣợc kê khai quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a. Hội đồng Quản trị phải thông báo Danh sách ngƣời có liên 
quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại 
cuộc họp thƣờng niên; 

b. Danh sách ngƣời có liên quan và lợi ích có liên quan đƣợc lƣu 
giữ tại trụ sở chính của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; trƣờng hợp 
cần thiết có thể lƣu giữ một phần hoặc toàn bộ nội dung Danh 
sách nói trên tại các Văn phòng đại diện/Chi nhánh của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng; 

c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội 
đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và ngƣời quản 
lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao một phần hoặc toàn 
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bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc; 
d. Bảo hiểm Hùng Vƣơng phải tạo điều kiện để những ngƣời 

quy định tại điểm c khoản này tiếp cận, xem, trích lục và sao 
chép danh sách những ngƣời có liên quan của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng và những nội dung khác một cách nhanh nhất, thuận 
lợi nhất; không đƣợc ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong 
thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục và 
sao chép nội dung kê khai ngƣời có liên quan và lợi ích có 
liên quan đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều lệ Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng. 

5. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc nhân danh cá 
nhân hoặc nhân danh ngƣời khác để thực hiện công việc dƣới 
mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng đều phải giải trình bản chất, nội dung của 
công việc đó trƣớc Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và chỉ 
đƣợc thực hiện khi đƣợc đa số thành viên còn lại của Hội đồng 
Quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc 
không đƣợc sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị thì tất cả thu 
nhập có đƣợc từ hoạt động đó thuộc về Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. 

 
 Điều 53: Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng 
Giám đốc và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các 
nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tƣ cách thành viên 
các tiểu ban của Hội đồng Quản trị, một cách trung thực vì lợi ích 
cao nhất của Bảo hiểm Hùng Vƣơng và với mức độ cẩn trọng mà 
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một ngƣời thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tƣơng đƣơng và 
trong hoàn cảnh tƣơng tự. 

 Điều 54: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về 
quyền lợi 
1. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác không đƣợc phép sử 
dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng vì mục đích cá nhân; đồng thời không đƣợc 
sử dụng những thông tin có đƣợc nhờ chức vụ của mình để tƣ 
lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân 
khác. 

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 
Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo 
cho Hội đồng Quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột 
với lợi ích của Bảo hiểm Hùng Vƣơng mà họ có thể đƣợc 
hƣởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá 
nhân khác. 

3. Trừ trƣờng hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho 
các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 
Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những ngƣời có liên 
quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những 
ngƣời này có các lợi ích tài chính trừ trƣờng hợp công ty đại 
chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty 
trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm 
công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và 
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pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 
4. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 

Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những ngƣời có liên 
quan với các thành viên nêu trên không đƣợc sử dụng các 
thông tin chƣa đƣợc phép công bố của Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
hoặc tiết lộ cho ngƣời khác để thực hiện các giao dịch có liên 
quan. 

 Điều 55: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng 
1. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, 
trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa 
vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu 
trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình 
gây ra. 

2. Bảo hiểm Hùng Vƣơng bồi thƣờng cho những ngƣời đã, đang 
hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, 
kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và 
không phải là các vụ kiện do Bảo hiểm Hùng Vƣơng là ngƣời 
khởi kiện) nếu ngƣời đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng 
Quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện đƣợc Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng ủy quyền hoặc ngƣời đó đã hoặc đang làm 
theo yêu cầu của Bảo hiểm Hùng Vƣơng với tƣ cách thành 
viên Hội đồng Quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại 
diện theo ủy quyền của Bảo hiểm Hùng Vƣơng với điều kiện 
ngƣời đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi 
ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Bảo hiểm Hùng 
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Vƣơng, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng 
xác nhận rằng ngƣời đó đã vi phạm những trách nhiệm của 
mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các 
công việc theo ủy quyền của Bảo hiểm Hùng Vƣơng, thành 
viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, cán bộ 
quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng đƣợc Bảo hiểm Hùng Vƣơng bồi thƣờng 
khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, 
khởi tố (trừ các vụ kiện do Bảo hiểm Hùng Vƣơng là ngƣời 
khởi kiện) trong các trƣờng hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và 
không mâu thuẫn với lợi ích của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không 
thực hiện trách nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thƣờng bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí 
thuê luật sƣ), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các 
khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc đƣợc coi là 
mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ 
luật pháp cho phép. Bảo hiểm Hùng Vƣơng có thể mua bảo 
hiểm cho những ngƣời đó để tránh những trách nhiệm bồi 
thƣờng nêu trên. 

 Điều 56: Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng Quản 
trị, Tổng Giám đốc 

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ 
thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc 
nhân danh Bảo hiểm Hùng Vƣơng khởi kiện trách nhiệm dân 
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sự đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong 
các trƣờng hợp sau đây: 

a. Vi phạm nghĩa vụ ngƣời quản lý Bảo hiểm Hùng Vƣơng theo 
các quy định tại Điều lệ này; 

b. Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ đƣợc giao; không 
thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết 
của Hội đồng Quản trị; 

c. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đƣợc giao trái với quy định 
của pháp luật, Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng hoặc nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng để tƣ lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ 
chức, cá nhân khác; 

e. Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng để tƣ lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá 
nhân khác; 

f. Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 

2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tƣơng ứng theo quy định 
của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trƣờng 
hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng sẽ tính vào chi phí của Bảo hiểm Hùng Vƣơng, 
trừ trƣờng hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện. 

 Điều 57: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 3 Điều 18 

Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua ngƣời đƣợc ủy 

Bổ sung theo 
Thông tƣ 
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quyền, gửi văn bản yêu cầu đƣợc kiểm tra danh sách cổ 
đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp 
hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở 
chính của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. Yêu cầu kiểm tra do đại 
diện đƣợc ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy 
quyền của cổ đông mà ngƣời đó đại diện hoặc một bản sao 
công chứng của giấy ủy quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 
Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra 
sổ đăng ký cổ đông của Bảo hiểm Hùng Vƣơng, danh sách 
cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng vì những mục đích liên quan tới chức vụ của 
mình với điều kiện các thông tin này phải đƣợc bảo mật. 

3. Bảo hiểm Hùng Vƣơng phải lƣu Điều lệ này và những bản 
sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu 
tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản 
trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản 
trị, các báo cáo của Hội đồng Quản trị. các báo cáo của Ban 
Kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ 
giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở 
chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ 
quan đăng ký kinh doanh đƣợc thông báo về địa điểm lƣu 
trữ các giấy tờ này. 

4. Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng phải đƣợc công bố trên 
website của Bảo hiểm Hùng Vƣơng. 
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 Điều 58: Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị 
thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho 
ngƣời lao động nghỉ việc, tiền lƣơng, bảo hiểm xã hội, 
phúc lợi, khen thƣởng và kỷ luật đối với ngƣời lao động và 
ngƣời điều hành doanh nghiệp.  

2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị 
thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn 
mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông 
lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng và quy định pháp luật hiện hành. 
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Điều 54: Ký quỹ, quỹ dự trữ bắt buộc 
 

1. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG sử dụng 2% vốn pháp 
định để ký quỹ tại ngân hàng đƣợc phép hoạt động tại 
Việt Nam theo quyết định của HĐQT. Khoản tiền ký 
quỹ này đƣợc Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG sử dụng 
theo quy định của Pháp luật.  

2. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG lập quỹ dự trữ bắt buộc 
theo quy định của Pháp luật để bổ sung vốn điều lệ 
và bảo đảm khả năng thanh toán. Quỹ dự trữ bắt 
buộc đƣợc trích hàng năm theo tỷ lệ 5% lợi nhuận 
sau thuế cho đến khi đạt tới mức 10% vốn điều lệ. 

 

3. Đại Hội Đồng Cổ Đông có thể quyết định lập các quỹ 
dự trữ khác tùy theo nhu cầu phát triển của Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG. 

Điều 55: Quỹ và dự phòng nghiệp vụ 
Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG trích lập các quỹ và dự phòng nghiệp 
vụ từ phí bảo hiểm của từng nghiệp vụ bảo hiểm theo 
quy định của Bộ tài chính. Nội dung và mức độ trích lập 
các quỹ và dự phòng nghiệp vụ này đƣợc Tổng Giám Đốc 
ban hành theo quy định hiện h``ành của Bộ tài chính, có 
thể bao gồm các quỹ nhƣ sau: 

1. Quỹ đề phòng hạn chế tổn thất: 

Sử dụng vào việc tuyên truyền, giáo dục về đề phòng 
tai nạn; nghiên cứu và áp dụng các biện pháp nhằm 
đề phòng, ngăn chặn và hạn chế tổn thất thuộc trách 

 Bãi bỏ theo Thông 
tƣ 95/2017/TT-BTC 



 

122 
 

nhiệm bảo hiểm. 

2. Dự phòng phí chƣa đƣợc hƣởng: 

Sử dụng để bồi thƣờng cho trách nhiệm sẽ phát sinh 
trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm 
trong năm tiếp theo. 

3. Dự phòng bồi thƣờng cho khiếu nại chƣa giải quyết: 

Sử dụng để bồi thƣờng cho những tổn thất đã phát 
sinh thuộc trách nhiệm bảo hiểm chƣa khiếu nại hoặc 
đã khiếu nại nhƣng đến cuối năm tài chính chƣa đƣợc 
giải quyết phải chuyển sang năm tiếp theo. 

4. Dự phòng bồi thƣờng cho các dao động lớn về tổn 
thất: 

Sử dụng để bồi thƣờng khi có dao động lớn về tổn 
thất hoặc tổn thất lớn xảy ra mà tổng phí bảo hiểm giữ 
lại trong năm tài chính sau khi đã trích lập dự phòng 
phí chƣa đƣợc hƣởng và dự phòng bồi thƣờng cho 
khiếu nại chƣa giải quyết không đủ để chi trả tiền 
bồi thƣờng đối với phần trách nhiệm giữ lại của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 
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Điều 56: Quản lý Tài chính - Lợi nhuận và phân phối 
lợi nhuận 

1. Lợi nhuận của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG là khoản 
chênh lệch đƣợc xác định giữa tổng doanh thu trừ 
tổng chi phí của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. Các 
khoản doanh thu và chi phí đƣợc hạch toán tuân thủ 
các qui định hiện hành của Pháp luật. 

2. Tổng lợi nhuận của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG là số 
tổng cộng lợi nhuận về các hoạt động sau: 
a) Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm; 
b) Hoạt động đầu tƣ tài chính; 
c) Hoạt động kinh doanh khác. 
d) Lợi nhuận hoặc lỗ khác (nếu có). 

Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG chỉ đƣợc phân phối lợi 
nhuận còn lại sau khi đáp ứng đƣợc các quy định về 
khả năng thanh toán theo quy định của Pháp luật. 

3. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, trích lập 
quỹ dự trữ bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác 
theo quy định của Pháp luật, Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG sẽ trích lập các quỹ và sử dụng số lợi nhuận 
còn lại nhƣ sau: 

a)  Quỹ phát triển kinh doanh; 

b)  Quỹ phúc lợi; 

c)  Quỹ khen thƣởng; 

d)  Quỹ khác theo quy định của Pháp luật, của Công 

Điều 59: Phân phối lợi nhuận 
1. Bảo hiểm Hùng Vƣơng không thanh toán lãi cho khoản 

tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại 
cổ phiếu. 

2. Hội đồng Quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông 
thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức 
bằng cổ phiếu và Hội đồng Quản trị là cơ quan thực thi 
quyết định này. 

3. Trƣờng hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới 
một loại cổ phiếu đƣợc chi trả bằng tiền mặt, Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc 
chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân 
hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ 
đông cung cấp. Trƣờng hợp Bảo hiểm Hùng Vƣơng đã 
chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng 
do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận đƣợc tiền, 
Bảo hiểm Hùng Vƣơng không phải chịu trách nhiệm về 
khoản tiền Bảo hiểm Hùng Vƣơng chuyển cho cổ đông thụ 
hƣởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm 
yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể đƣợc tiến hành 
thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lƣu ký 
chứng khoán Việt Nam. 

4. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng 
Quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để 
chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những ngƣời 
đăng ký với tƣ cách cổ đông hoặc ngƣời sở hữu các chứng 

Điều chỉnh theo 
Thông tƣ 
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ty. 

Tỷ lệ trích lập các quỹ nêu trên theo đúng quy định 
của Pháp luật sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định 
và thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông trong phiên 
họp thƣờng kỳ hàng năm. 

4. Theo đệ trình của Tổng Giám Đốc, Hội Đồng Quản 
Trị sẽ ban hành Qui chế quản lý tài chính qui định chi 
tiết các nội dung ở Điều này. 

 

khoán khác đƣợc quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi 
nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

5. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận đƣợc 
thực hiện theo quy định của pháp luật. 
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Điều 57: Trả cổ tức 
1. Cổ tức trả cho cổ phần ƣu đãi đƣợc thực hiện theo 

các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ƣu 
đãi. 

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông đƣợc xác định căn 
cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi 
trả cổ tức đƣợc trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG chỉ trả cổ tức cho cổ đông khi Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và 
các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp 
luật; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG vẫn phải bảo đảm nghĩa vụ 
thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 
đến hạn. 

3. Cổ tức có thể đƣợc phân phối bằng cổ phần cho các 
cổ đông sau khi thông qua ĐHĐCĐ và đƣợc Bộ Tài 
Chính chấp thuận việc tăng vốn. 

4. Cổ tức có thể đƣợc thanh toán bằng chuyển khoản qua 
ngân hàng khi Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG đã có đủ 
chi tiết về ngân hàng của cổ đông để có thể chuyển 
trực tiếp đƣợc vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. 
Nếu Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG đã chuyển khoản 
theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng nhƣ 
thông báo của cổ đông thì Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát 
sinh từ việc chuyển khoản đó. 

5. HĐQT lập danh sách cổ đông đƣợc nhận cổ tức, xác 
định mức cổ tức đƣợc trả đối với từng cổ phần, thời 
hạn và hình thức trả chậm nhất ba mƣơi ( 3 0 )  ngày 
trƣớc mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải 

Điều 60: Trả cổ tức 
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và 

hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ 
lại của Bảo hiểm Hùng Vương. 

2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, căn cứ theo kế 
hoạch và mức chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua, Hội đồng Quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ 
tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả 
năng sinh lời của Bảo hiểm Hùng Vương. 

3. Cổ tức chi trả cho cổ phần ƣu đãi đƣợc thực hiện theo các 
điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ƣu đãi. 

4. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông đƣợc xác định căn cứ vào 
số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức đƣợc 
trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. Bảo hiểm Hùng Vƣơng chỉ đƣợc trả cổ tức của cổ 
phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: 
a. Bảo hiểm Hùng Vƣơng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và 

các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp 
luật; 

b. Đã trích lập các quỹ và bù đắp đủ lỗ trƣớc đó theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ; 

c. Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và 
nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 

5. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của 
Bảo hiểm Hùng Vương hoặc bằng tài sản khác do Đại hội 

Điều chỉnh theo 
Luật Doanh nghiệp 
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đƣợc gửi bằng phƣơng thức bảo đảm đến đƣợc địa chỉ 
đăng ký tất cả cổ đông chậm nhất mƣời lăm (15)  
ngày trƣớc khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo 
phải ghi rõ tên công ty; họ, tên, địa chỉ thƣờng trú, 
quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ 
đông là cá nhân; tên, địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, 
số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh 
của cổ đông là tổ chức; số lƣợng cổ phần từng loại 
của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và 
tổng số cổ tức mà cổ đông đó đƣợc nhận, thời điểm 
và phƣơng thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ 
Tịch HĐQT. 

6. Trƣờng hợp cổ đông chuyển nhƣợng cổ phần của mình 
trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách 
cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì ngƣời chuyển 
nhƣợng là ngƣời nhận cổ tức từ Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG. 

 

đồng cổ đông quyết định. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì 
phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được 
chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng 
bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của 
cổ đông. 

6. Cổ tức phải đƣợc thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 
tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông 
thƣờng niên. Hội đồng Quản trị lập danh sách cổ đông 
đƣợc nhận cổ tức, xác định mức cổ tức đƣợc trả đối với 
từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày 
trƣớc mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức đƣợc gửi 
bằng phƣơng thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng 
ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trƣớc khi 
thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau 
đây: 
a. Tên và địa chỉ trụ sở chính của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 
b. Họ, tên, địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, số Thẻ căn cƣớc 

công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá 
nhân; 

c.  Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, 
địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; 

d. Số lƣợng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức 
đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó 
đƣợc nhận; 

e. Thời điểm và phƣơng thức trả cổ tức; 
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f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 
ngƣời đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng. 

7. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình 
trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ 
đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là 
người nhận cổ tức. 

8. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, Bảo hiểm Hùng 
Vương không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy 
định. Bảo hiểm Hùng Vương phải đăng ký tăng vốn điều lệ 
tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để 
chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn 
thành việc thanh toán cổ tức. 
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Điều 58: Chế độ báo cáo 
 

1. Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo hàng tháng, quý, 
sáu tháng và năm về tình hình hoạt động kinh doanh 
của toàn Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG trình HĐQT. 

2. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Tổng Giám Đốc 
phải chuẩn bị các báo cáo, tài liệu sau: 
a) Báo cáo tài chính, gồm: bảng cân đối kế toán, báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lƣu 
chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính; 

b) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Bảo 
Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

Các báo cáo, tài liệu này phải đƣợc chuyển cho 
HĐQT xem xét và BKS để thẩm định chậm nhất là 
ba mƣơi ngày trƣớc khi trình ĐHĐCĐ. 

3. Báo cáo tài chính hàng năm phải đƣợc thực hiện một 
cách trung thực và khách quan và phải đƣợc một 
công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại 
Việt Nam kiểm toán và xác nhận. Báo cáo tài chính sau 
khi đã đƣợc kiểm toán và ĐHĐCĐ thông qua sẽ đƣợc 
gửi đến các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền theo 
quy định của Pháp luật liên quan. 

4. Tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính hàng năm phải 
đƣợc đăng báo theo qui định của Pháp luật trong thời 
hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

5. Tất cả các tài liệu trên và các chứng từ liên quan phải 
đƣợc giữ tại Trụ sở chính Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG 
trong ba năm liền, sau đó đƣợc đƣa vào kho lƣu trữ 
theo quy định của Pháp luật. 

Điều 64: Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 
1. Bảo hiểm Hùng Vương phải lập bản báo cáo tài chính năm 

theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm 
toán theo quy định tại Điều 65 Điều lệ này và trong thời 
hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp 
báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho cơ 
quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 
Sở giao dịch chứng khoán (khi niêm yết) và cơ quan đăng 
ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách 
quan tình hình về lãi và lỗ của Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một 
cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Bảo 
hiểm Hùng Vƣơng tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo 
lƣu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.. 

3. Bảo hiểm Hùng Vương phải lập và công bố các báo cáo 
sáu tháng và quý theo các quy định của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (khi niêm yết) 
và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh 
doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 

4. Các báo cáo tài chính đƣợc kiểm toán (bao gồm ý kiến của 
kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng phải đƣợc công bố trên website của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng. 

Bổ sung điểm mới 
theo quy định 

Thông tƣ 
95/2017/TT-BTC 



 

129 
 

 5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều đƣợc quyền kiểm tra 
hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm đƣợc kiểm toán, 
báo cáo sáu tháng và quý trong giờ làm việc của Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng, tại trụ sở chính của Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

 
 Điều 65: Báo cáo thƣờng niên 

1. Bảo hiểm Hùng Vƣơng phải lập và công bố Báo cáo 
thƣờng niên theo các quy định của pháp luật về chứng 
khoán và thị trƣờng chứng khoán. 

2. Bảo hiểm Hùng Vƣơng phải công bố báo cáo thƣờng niên 
chậm nhất là 20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính 
năm đƣợc kiểm toán nhƣng không vƣợt quá 120 ngày, kể 
từ ngày kết thúc năm tài chính. Thông tin tài chính trong 
báo cáo thƣờng niên phải phù hợp với báo cáo tài chính 
năm đƣợc kiểm toán. 

Bổ sung điểm mới 
theo quy định 

Thông tƣ 
95/2017/TT-BTC 

khi trở thành Công 
ty đại chúng 
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Điều 61: Đối tƣợng và phƣơng thức công bố thông tin 
1. Việc công bố thông tin của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG 

phải do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám 
đốc hoặc ngƣời đƣợc uỷ quyền công bố thông tin thực 
hiện. 

2. Việc công bố thông tin đƣợc thực hiện qua các 
phƣơng tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm hoặc 
trang thông tin điện tử của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG.  

3. Khi công bố thông tin, phải đồng thời báo cáo cho 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nƣớc về các nội dung 
thông tin đƣợc công bố nếu Pháp luật có yêu cầu. 

Điều 62: Công bố thông tin 
1. Trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày, kể từ ngày có báo 

cáo tài chính năm đƣợc kiểm toán, Tổng Giám đốc 
phải công bố thông tin tóm tắt nội dung Báo cáo tài 
chính hàng năm trên phƣơng tiện thông tin đại 
chúng theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ tịch HĐQT phải công bố thông tin bất thƣờng 
trong thời hạn hai mƣơi bốn (24) giờ, kể từ khi xảy ra 
một trong các sự kiện sau đây: 
a) Tạm ngừng kinh doanh; 
b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy 
phép hoạt động; 

c) Quyết  định  của  HĐQT  về ngày thực hiện quyền 
mua cổ phiếu của ngƣời sở hữu trái phiếu kèm theo 
quyền mua cổ phiếu hoặc ngày thực hiện chuyển 
đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu và các 
quyết định liên quan đến việc chào bán theo quy 
định tại Khoản 2- d , đ  Điều 149 của Luật Doanh 

 Bãi bỏ theo Thông 
tƣ 95/2017/TT-BTC 
Việc Công bố thông 
tin của Công ty đại 

chúng thực hiện 
theo quy định pháp 

luật hiện hành là 
Thông tƣ 

155/2015/TT-BTC 
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nghiệp; 
d) Có quyết định khởi tố đối với thành viên HĐQT, 

Tổng Giám Đốc của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 
3. Chủ tịch HĐQT phải công bố thông tin bất thƣờng 

trong thời hạn bảy mƣơi hai (72) giờ, kể từ khi xảy ra 
một trong các sự kiện sau đây: 
a) Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu có giá 

trị từ 30% (ba mƣơi phần trăm) vốn thực có trở 
lên; 

b) Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG nhận đƣợc thông báo 
của Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
doanh nghiệp. 

4.  Trƣờng hợp trở thành công ty niêm yết, thì ngoài các 
thông tin trên, Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG còn phải 
công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán 
đối với tổ chức niêm yết.  

5.  Công ty phải ông bố trên trang điện tử các thông tin 
sau: 

 a) Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 

 b) Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm của 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 
Giám đốc; 

 c) Báo cáo tài chính hằng năm đã đƣợc Đại hội cổ 
đông thông qua; 

 d) Báo cáo đanh giá kêt quả hoạt động hàng năm của 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 
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Điều 63: Chấm dứt hoạt động Bảo Hiểm HÙNG 
VƢƠNG 

1. Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG có thể chấm dứt hoạt 
động trong những trƣờng hợp sau: 
a) Theo quyết định của ĐHĐCĐ; 
b) Bị thu hồi giấy phép hoạt động; 
c) Bị tuyên bố phá sản theo quy định của Pháp luật 

về phá sản doanh nghiệp; 
d) Các trƣờng hợp khác do Pháp luật quy định. 

2. Việc giải thể đƣợc thực hiện nhƣ sau: 
a) ĐHĐCĐ thông qua quyết định giải thể Bảo Hiểm 

HÙNG VƢƠNG và thành lập Ban thanh lý tài sản 
theo đề nghị của HĐQT. 

b) Trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày thông qua 
quyết định giải thể, Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG 
gửi quyết định đến Bộ Tài chính, các cơ quan 
chức năng, tất cả chủ nợ, ngƣời có quyền lợi và 
nghĩa vụ liên quan, ngƣời lao động tại Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG. 

c) Sau khi đƣợc Bộ Tài chính chấp thuận, quyết 
định giải thể đƣợc niêm yết công  khai  tại  Trụ  
sở  chính  Bảo  Hiểm  HÙNG  VƢƠNG và  đăng 
báo địa phƣơng hoặc báo Trung ƣơng trong ba số 
liên tiếp. 

d) Quyết định giải thể đƣợc gửi cho các chủ nợ kèm 
theo thông báo về phƣơng án giải quyết nợ. 

3. Việc phá sản đƣợc thực hiện theo trình tự thủ tục quy 
định của Pháp luật về phá sản. 

 

Điều 68: Chấm dứt hoạt động 
1. Bảo hiểm Hùng Vƣơng có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt 

động trong những trƣờng hợp sau: 
a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Bảo hiểm Hùng Vƣơng, 

kể cả sau khi đã gia hạn; 
b. Tòa án tuyên bố Bảo hiểm Hùng Vƣơng phá sản theo quy 

định của pháp luật hiện hành; 
c. Giải thể trƣớc thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông; 
d. Bị thu hồi Giấy phép hoạt động; 
e. Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Bảo hiểm Hùng Vƣơng trƣớc thời hạn (kể cả thời 
hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng 
Quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay 
xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo 
quy định. 
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Điều 64: Thanh lý 
1. Ban thanh lý tài sản kết hợp với BKS làm nhiệm vụ 

thanh lý Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG theo quy định 
của Pháp luật. Ban thanh lý tài sản sẽ chuẩn bị các 
quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của 
Ban thanh lý tài sản có thể đƣợc lựa chọn trong số 
cán bộ, nhân viên của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG 
hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan 
đến thanh lý sẽ đƣợc Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG ƣu 
tiên thanh toán trƣớc khi thanh toán các khoản nợ 
khác của Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG. 

2. Ban thanh lý tài sản có trách nhiệm báo cáo cho 
Bộ Tài chính về ngày đƣợc thành lập và ngày bắt 
đầu hoạt động của Ban thanh lý tài sản. Kể từ thời 
điểm đó, Ban thanh lý tài sản sẽ thay mặt Bảo Hiểm 
HÙNG VƢƠNG trong tất cả các công việc liên quan 
đến thanh lý Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG trƣớc Toà 
án và các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền. 

3. Tiền thu đƣợc từ việc thanh lý sẽ đƣợc thanh toán theo 
thứ tự sau: 
a) Chi phí thanh lý; 
b) Tiền lƣơng và chi phí bảo hiểm cho cán bộ nhân 

viên; 
c) Thuế phải trả cho Nhà nƣớc; 
d) Các khoản vay (nếu có); 
e) Các khoản nợ khác của Bảo Hiểm HÙNG 

VƢƠNG; 
f) Trái phiếu thƣờng; 
g) Trái phiếu chuyển đổi; 

Số dƣ còn lại sẽ đƣợc phân chia cho các cổ đông. Cổ 

Điều 70: Thanh lý 
1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động 

của Bảo hiểm Hùng Vương hoặc sau khi có một quyết định giải 
thể Bảo hiểm Hùng Vương, Hội đồng Quản trị phải thành lập 
Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do 
Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội 
đồng Quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban 
thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành 
viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên 
Bảo hiểm Hùng Vương hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi 
phí liên quan đến thanh lý được Bảo hiểm Hùng Vương ưu tiên 
thanh toán trước các khoản nợ khác của Bảo hiểm Hùng 
Vương. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh 
doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời 
điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Bảo hiểm Hùng Vƣơng trong 
tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Bảo hiểm Hùng 
Vƣơng trƣớc Tòa án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu đƣợc từ việc thanh lý đƣợc thanh toán theo thứ tự sau: 
a. Các chi phí thanh lý; 
b. Các khoản nợ lƣơng, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các 

quyền lợi khác của ngƣời lao động theo thỏa ƣớc lao động tập 
thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nƣớc; 
d. Các khoản vay (nếu có); 
e. Các khoản nợ khác của Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 

Bổ sung theo 
Thông tƣ 

95/2017/TT-BTC 
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đông phổ thông sẽ đƣợc chia phần sau khi các cổ phiếu 
ƣu đãi đƣợc thanh toán 

f. Số dƣ còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục 
(a) đến (e) trên đây đƣợc phân chia cho các cổ đông. Các cổ 
phần ƣu đãi đƣợc ƣu tiên thanh toán trƣớc. 
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Điều 66: Giải quyết tranh chấp nội bộ 
1. Khi  phát  sinh  tranh  chấp  có  liên  quan  tới  hoạt  

động  của  Bảo  Hiểm  HÙNG VƢƠNG hay tới quyền 
của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ 
quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các 
luật khác quy định, giữa: 
a) Một hoặc một số cổ đông với Bảo Hiểm HÙNG 

VƢƠNG; 
b) Hoặc giữa một hoặc một số cổ đông với HĐQT, 

BKS, Tổng Giám đốc hay Ngƣời quản lý khác của 
Bảo Hiểm HÙNG VƢƠNG; 

c) Hoặc giữa các thành viên của HĐQT, BKS, Ban 
Tổng Giám Đốc với nhau thì các bên liên quan 
sẽ giải quyết tranh chấp đó thông qua thƣơng 
lƣợng và hoà giải. 

Trừ các tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ 
tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ chủ trì hoặc chỉ 
định một chuyên gia độc lập để phân giải tranh 
chấp và sẽ yêu cầu mỗi bên trình bày nội dung vụ 
việc liên quan trong vòng mƣời ( 1 0 )  ngày làm 
việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Nếu tranh 
chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, bất 
cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một 
chuyên gia độc lập để phân giải nhƣ với tƣ cách là 
trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trƣờng hợp thƣơng lƣợng hoặc hoà giải không 
thành, một trong các bên có thể khởi kiện tại Tòa án 
theo quy định Pháp luật. 

 

Điều 71: Giải quyết tranh chấp nội bộ 
1. Trƣờng hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan 

tới hoạt động của Bảo hiểm Hùng Vƣơng hay tới quyền và 
nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ này, 
Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành 
chính giữa: 
a. Cổ đông với Bảo hiểm Hùng Vƣơng; 
b. Cổ đông với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng 

Giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp; 
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua 
thƣơng lƣợng và hòa giải. Trừ trƣờng hợp tranh chấp liên quan 
tới Hội đồng Quản trị hay Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu 
cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp 
trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. 
Trƣờng hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng Quản trị hay 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu 
cầu hoặc chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tƣ 
cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trƣờng hợp không đạt đƣợc quyết định hòa giải trong vòng sáu 
(06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định 
của trung gian hoà giải không đƣợc các bên chấp nhận, bất cứ 
bên nào cũng có thể đƣa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa 
án. 

3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục 
thƣơng lƣợng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa 
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án đƣợc thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 
 Điều 73: Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. Điều lệ gồm 21 chƣơng 73 Điều đƣợc Đại hội đồng 
cổ đông thƣờng niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm 
Hùng Vƣơng nhất trí thông qua ngày …..tháng ….. năm 2018 
và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.  
Bản Điều lệ này của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vƣơng 
thay thế cho Bản Điều lệ .....thông qua ngày......  

2. Điều lệ đƣợc lập thành mƣời (10) bản, có giá trị nhƣ nhau, 
trong đó: 

a. Một (01) bản nộp cho Bộ Tài Chính; 
b. Một (01) bản nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc; 
c. Một (01) bản nộp cho Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh; 
d. Một (01) bản nộp cho Trung tâm lƣu ký chứng khoán; 
e. Một (01) bản nộp cho Sở giao dịch chứng khoán; 
f. Bốn (05) bản lƣu giữ tại Trụ sở chính của Bảo hiểm Hùng 

Vƣơng. 
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Bảo hiểm Hùng 

Vƣơng. 
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vƣơng có 

giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc tối 
thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị. 
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25 Bis Nguy6nThi Minh Khai, QuAn l,TP.HCM - Tel: (84-28) 3915 1832 - Fax(84-28) 3915 1831

56: C{:l ../2or8nT-HDer TP. Hi Cht Minh, .thdng.M.ndm 2018

TO TRiNH
Vd viQc Mi6n nhiQm thinh vi6n BKS nhiQm l<y 2017-2022

(fnh efti: Dai hQi tldng c6 d0ng thudng ni€n 2018

- Cdn crh LuQt Doanh nghiQp sii OAtZOMtgUt3 ngdy 26/I I/2014;
- Cdn cth Luqt Kinh doanh Bdo hi€m vd cdc vdn bdn hudng ddn thi hdnh;
- CdncthDiiu l€ hi€n hdnh cila C6ng ,Cii phdn Bdo hiei Himg Vuong,

TAi Dai hQi tt6ng c6 d6ng thudrng ni6n nIm 2017 ci'r- C6ng ty C6 phAn Bno hi6m

Htng Vucrng t6 cht?c ngity 24/4/2017 ddbAu HQi ddng Quin tri vd Ban ki6m so6t nhiQm kj
2017-2022 gdm06 thdnh vi6n HDQT vd 03 thdnh vi6n BKS.

Ngdy 03/05 /2018, HQi ddng Qu6n trid6 nhfln tlugc dcrn tt nhiQm cria c6c thdnh vi6n
BKS nhu sau:

- Ong/Bd Nguy6n Vdn Phri: Thenh vi6n BKS, tt nhiQm tir ngdy hqp Esi hQi

ddng CO tl6ng thucmg ni6n nlm 2018.

Nay, HQi itdng Quin tr!kinh trinh D4i hQi d6ng c6 d6ng ch6p thupn:

Th6ng qua viQc mi6n nhiQm Thdnh vi6n Ban Ki6m so6t nhu tr6n.

Trdn trgng kinh hinh!

NG QUAI\ TRI



cONG Ty cd pHAN sAo nrEm nu c vUdrrrc (BHV)
25 Bis Nguy6nThi Minh Khai, QuAn 1,TP.HCM Tel: (84-28) 3915 1832 - Fax:(84-28) 3915 1831

56: S{.6 ./20 I 8/TT-HDQT fP. Hd Chi Minh, ngay4\ thdng0.b..ndm 20tB

TO TRiNH
Vd viQc BAu bO sung thinh vi6n BKS nhiQm tq 2017-2022

Kinh efri; Dai hQi ddng c6 ttdng thudng ni6n 2018

Cdn crh Ludt Doanh nghiQp sii OAtZOtUgnt 3 ngdy 26/I t/2014;
Cdn crh LuQt Kinh doanh Bdo hiAm tii ZltZOOOtgUl0 ngdy 0g/12/2000 vd cdc vdn
bdn hu6ng ddn thi hdnh;
Cdn cft Didu crta C6ng ty C6 phdn Bdo hiAm Hilng Vtong;
cdn cth Ktit q viQc {mg ct}, adi* nnan sry ngdy lg/otzots-vd vi€c bau b6
sung thdnh vian BKS nhi€m A 2017-2022 theo Th6ng bdo da ch, ftng cft bdu bd
sung thdnhviAn BKS,

Nhim tl6m b6o nhdn sy cho vi6c quin tri, didu hdnh 86o hi6m Hirng Vuorng cfing nhu
cl6m b6o vC s5 lugng thdnh vi6n BKS theo thing c6c quy tlinh, nay xin trinh Dpi hQi ddng c6
tt6ng th6ng qtra vi6c bAu b6 sung nhdn su cho BKS nhi€m ky 2017-20222

f Th6ng qua sti lugng bAu bd sung thdnh vi€n BKS nhi6m k! 2017-2022:}IThdnh vi€n
BKS chuy6n trilch.

56 luqng Thdnh vi6n BKS sau khi bAu bO sung: 03 Thdnh vi6n (trong d6 c6 2Thdnh
viOn chuyOn tr6ch).

fl tlr6ng qua Danh s6ch rlng vi6n bAu bO sung thdnh vi€n BKS nhidrn ky 2017-2022:

Nay, HQi ttdng Quin trikfnh trinh Dpi hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua.

Trdn trgng kfnh trinh!

Dfnh kim:

-

- Hd so cfia thng vi€n.

t
CO PHAN
BAO HIEM

THIEN THE



cONG Ty cd pHAN aAo nrEnn nu c vUdluc (BHV)
25 Bis NguydnThi Minh Khai, Quan l,rPHcM - Tel: (84-28) 3915 1832 - Fax:(84,28) 3915 t83 j

s5:6fj /20r8lrB-HDer fp.nd Chi Minh, ngdy ll thdng1| ndm 2018

THONG BAO
VG viQc Di cfr, ring cir bflu bd sung thdrnh vi6n BKS

Cdng ty Cd phin Bio hi6m Hirng Vuong nhiQm kj,2017-2022

Kinh efri: Quy Cd ttdng Cdng ty CO phAn Bio hi6m Hirng Vucrng

- Cdn cu LuQt Doanh nghiQp sii OAtZOt+tgnt 3 ngdy 26/t I/2014;
- Cdn cft Di€u I€ hi/n hdnh cila C6ng ty C6 phAn Bdo hi€m Himg Vuong,

Nhim b6 sung vd tlam b6o s5 lueng Thdnh vi6n BKS theo thing quy ctinh ph6p ludt vd

DiCu lQ cta 86o hi6m Hirng Vuong. Dai hQi d6ng cd ddng 2018 cta Bio hi€m Hirng Vuong sO

ti6n hdnh bAu b6 sung Thdnh vi6n BKS nhi6m k! 2017-2022.

HOi d6ng Qu6n tri C6ng ty C6 phAn 86o hi6m Hing Vuong trdn trong th6ng b6o di5n Quli
C6 dOng v0 viQc cl6 cri, irng cri vd bAu b6 sung Thdnh vi€n BKS nhi6m ky 2017-2022 voi chi ti6t
nhu sau:

1. 56 luqng Thinh vi6n BKS dF ki6n bAu bd sung: !!! Thdnh vi€n BKS.
2. Ti6u chuAn Thdnh vi6n BKS: Vui ldng tham khio dr,r th6o Quy ch6 bAu cf clfnh kdm thdng

b6o ndy.

3. Quy tlinh vG dG cfr, ring cfr

a. C6c c6 cl6ng nim gifi' c6 phAn c6 quy€n bi€u quy6t trong thoi hpn li6n tuc it nh6t 06 (s6u)

thring trd lOn c6 quy€n gOp sd quy6n bi6u quy6t cta tirng ngudi lai vdi nhau sao cho dat tu
l0% t6ng s6 c6 phAn c6 quy€n bi€u quyt5t trd l6n thi duoc c16 cri cric t?ng vi6n ldm thdnh vi€n
BKS.

b. 56 luqng ring cfr vi6n tlu-crc quydn tld cfr t4i DHCD nlm 2018 theo nguy6n tfc nhu sau:
- C6 d6ng, nh6m c6 dOng so hiiu ti l0% d€n du6'i 20% t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quyet

dugc <t€ cri t6i da 0l (m6t) img cft vi€n;

- Cd c16ng, nh6m c6 dOng sd hiiu tit 20% d6n dudi 30o/o t6ng s6 cd phAn c6 quydn bi6u quy6t
cluoc cl6 cri t6i da 02 (hai) img ct? vi6n;

- CO cl6ng, nh6m c6 d6ng s6' hffu fi 30% d6n dudi 40Y" t6ng s6 c6 phAn c6 quy€n bi€u quyt5t

duoc cl6 cri't6i da 03 (ba) fng cri vi6n;

- CO ddng, nh6m c6 tl6ng scrhii'u ft 40% clt5n dudi 50Yot6ngstl c6 phAn c6 quy6n biOu quy6t

dugc c16 cn't5i da 0a @6n) ftng cft vi€n;

- C6 d6ng, nh6m c6 d6ng sd hfu ti 50% d6n dudi 60% t6ng sO c6 phAn c6 quydn bi€u quyet
clu'o-c dC cu t6i cla 05 (ndm) img cu vi6n;

- C6 d6ng, nh6m c6 ddng so hiru fi' 60% dt5n du6i 70%o t6ng s6 c6 phAn c6 quy€n bi6u quy6t

ilu'oc c16 cri't5i da 06 (s6u) ring cri'vi6n;



4.

a.

b.

C6 d6ng, nh6m c6 ttOng so htu tri 70% d)n dudi 80% tOng s5 c6 phAn c6 quy€n bi6u quy6t

ttuqc dA crl t6i da07 (bay) fng cr! vi€n;

C6 d6ng, nh6m cO d6ng sd hiru tU 80% tttin dudi 90% t6ng s0 cO phdn c6 quy6n bi6u quytit

dugc dA ct t5i tla 08 (t6m) img crl vi€n.

Hd so tham gia ri'ng cfr, tld cfr ring vi6n vdro BKS:

Hd sc tham gia rfrng cfr, tI6 cir thdrnh vi6n BKS bao gdm:

Thu img crl, ttd crl thdnh vi6n BKS 6trrt6u sO Ot;.

So y6u ly lich do img vi6n tu khai (Mdu 02).

Bin sao hqp l9 CMND/hO chi6u, H0 ktrAu thudng trf (hopc GiAy ddng ky tpm tru ddi hpn).

BAn sao hqp l9 circ vdnbing, chrlng chi chimg nhfln trinh itQ hgc v6n, trinh tlQ chuy€n mOn.

Phuong thric tld cfr, rfrng cir

H6 so tham gia ung crlldA crl phdi tlugc grii vC Ban T6 chrlc Dai hQi cria COng ah

B6o hi6m Hirng Vuong tru6c 15h ngdry 1916/2018 (cin cri vdo thdi di6m nh$n th

chi: Ban T6 chric Dai hOi Ddne C6 d6ng thudng ni€n ndm2118 - C6ng W CO ph

HDng Vucmg - LAu T,Tdanhd HD Bank, 25 Bis Nguy6n Thi

Ngodi phong bi cAn ghi rd "Hi so ftng crh/ili cr? vdo BKS'.

Chi nhtng hd so img crlld0 crl d6p ung ttri di6u kiQn ung crl/tl€ crl, nhirng img vi

dri diOu kiQn tucrng img cria thdnh viOn BKS vd Thu dA crl, img crt dugc grli tro

quy ilinh thi rlng viOn mdi tluo. c tlua vdo danh s6ch img cu vi6n cdng bd tpi Dpi hQi.

Luu'i: Nguoi ttuo. c tld cfr, ring cfr phf,i chiu tr6ch nhiQm trufc phip luflt vdr DHDCD vd

tinh chinh xdc, trung thgc cfra hd stv tld cfr, rfrng cr? cfra minh.

Trdn trgng thdng b6o.

Ncri nhfln:

- C6 d6ng BW;
- Lru VT, VP.HDQT.

Tdri li6u tlinh kim :

m1 +.t 2 .t \ t ntza zt t-- Thu ung c*, dA ctr thdnhviAn BKS (MAu 01).

- So yiiu t!, lich do ftngviAn htr khai (Mdu 02).

- Drt thdo Quy chii btiu ch.

g

TM. HQI DONG QUAN TRI

CONG TY
co'pnAh
eio HrEia

lVCyr/ot{G
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THUUNG CU, DT CI.I
Thirnh viGn BKS nhiQm lg 2017-2022

chric - Dai hQi tl6ng C0 d0ng thudng ni0n nlm 2018

T6i/Chring t6i ld c6 il6ng/nh6m cO dOng cria COng ty C6 phAn Bio hi€m Hing Vuong nEm git
..c6 phAn @ing cht: ..... c0 phdn), chii5m .'....% s5

c6 phAn c6 quy6n biOu quytit cria Cdng ty, c6 t6n trong danh s6ch du6i ddy:

Sau khi nghi€n cftu Dy th6o Quy ch6 eA cr}, ring crl vd bdu bO sung Thdnh vi6n HDQT, BKS tpi

Dai hOi tl6ng c6 ddng thulng ni6n ndm 2018, T0i/Chfng t6i d0ng y ung crlltt6 cri Ong/Bd c6 t€n

sau tl6y tham gia ldm img crl vi6n bAu thdnh vi€n BKS cria Cdng fy nhiQm ky III (2017-2022):

Hg vDr t€n: .......
Ngdy sinh: .../ .../ ...... Noi sinh: .... ..

Dia chi thudng trf: ......
56 CMND^{Q chi6u: ...... Ngdy c6p: ...... Noi cAp: .......

T6i/Chring t6i xin cam doan img vi6n dA crt c6 dri di6u ki€n <tO img crl vdo v!trf thdnh vi6n BKS

theo quy ttinh cria ph6p lugt, DiCu l€ COng ty cflng nhu Quy chi5 dO cr}, img cri vd bAu bi5 sung

Thdnh viOn HDQT, BKS cria C0ng fy CP 86o hi6m Hirng Vuong. TOi/Chring tOi hodn todn chiu

tr6ch nhiQm vO viQc dO crl ndy vd cam krit tuan thri nghiOm chinh c6c quy dlnh hiQn hdnh.

ST

T
Ho vi T0n

S5

CMI\D/
DKKD

Noi cdp,

Ngny cdp

Dia chi

56 CP sO

hi?u li0n

tgc trong
thoi h4n 6

thdng

TlrQ%t
tOng s6 cn

c6 quydn

bi6u quy6t

Kf TGn,

D6ng ddu

(n6u c6)

I

2

t6ng sd Cr

Hd so kim theo:

- B6n sao hqp lC CMND/HO chi6u;HQ khAu

thudng trLlTqmtrf ddi han;

- Bin sao hg,p lQ c6c vdn bing liOn quan;

- So yeuli'lfch cria img vi€n theo mdu.

fP. HO Chi Minh, ngdy .. thdng ... ndm 2018

CO DONG
(Kj vd ghi 16 h9 t6n)

Xin lwu i, : Thu ndy phdi duqc"gui ddn BTC Dqi hQi trudc 15h00 ngay I9/6/2015 theo dia chi sau:

C6ng ty CP Bdo hidi mtng Vuong, sii 25Bit Ngaydn Thi Minh Khai, P. Biin Ngh6, Qudn I, TP. HCM.



M6u 02

Anh 3x4

CQNG HOA XA nQr CHU NGHIA Vrpr NAM
D6c lAp - Tu do - Hanh nhfc

so YEU r,.f r-,rcrr

Hg vd t€n:.......... Gidi tinh:
Ngdy thfingndm sinh:. . Noi sinh:

Qudc tich:

Noi ddng ky hO khAu thudrng tru:

Ch6 d hiQn t4i:

Trinh itQ vdn hoil:

Trinh tlQ chuy6n m6n:

SO c6 phdn so httu tai 86o hi€m Hirng Vuong (ni5u c6):

Qu6 trinh hgc tflp, ddo t4o chuy6n mdn, chimg chi:

11. Qu6 trinh ldm viQc:

Thoi gian Noi ldrm vi6c Chfc vg

12. C6c chric 4r hiQn dang rl6m nhiQm (Thdnh vi6n HDQT, BKS)

Trudng dio t4o Chuy6n nginh ddro t4o

Ncri lhm viQc Chrfrc vu Thdi gian dim nhiQm

Tt.........../..../........ d€n

Tir / / dAn

I2



13. Quan hQ thdn thdn:

T6i xin cam doan v€ tinh chfnh x5c, trung thgc vd hodn toan chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p

luflt vO c6c nQi dung tr6n.

Don vi cdng

tic (n5u c6)

XAC NHAN CUA DIA PHIIONG/
co QUAN C6NG rAC

(Ky ftn, ddng diiu)

ngdy ...... thdng ndm

NGT'OI KHAI
(Ky vd ghi rd hq rcn)

22



cONG Ty cd pHAN eAo nrEm nUrua vUdrrrc (BHV)
25 Bis Nguy6n Thi Minh Khai, QuAn 1, TP.HCM - Tel: (84-28) 391 5 1832 Fax:(84-28) 391 5 1 83 1

56: ./20I81TT-HDQT fP. HA Chi Mink, ngdy,il..thdng .ndm 20lg

TO TRiNH
V6 viQc T-h6ng qua Quy ch6 ad cfr,

tfrng cfr vi biu b6 sung BKS nhiQm ky 2017-2022

Kfnlr efri: D3i hQi rldng cd rt6ng thuirng ni6n 20lg

- cdn cu LuQt Doanh nghiQp sii oatzotltgut3 nsdy 26/il/2014;- Cdn cft LuQt Kinh doanh Bdo hiAm sa UtZOOOtgUtT ngqy 09/12/2000 vd cdc
vdn bdn hudng ddn thi hdnh;

- cdn cft Diiu t€ hi€n hdnh cila c6ng ty c6 phdn Bdo hiam Hilng vuong,

Nhim dAm b6o nhdn sp cho viQc il€ cu, img cir vd bAu b6 sung thdnh vi€n BKS
mang tinh khrich quan vd theo dring c6c quy dinh ph6p ludt, nay xin trinh Dai h6i d6ng
co dong th6ng qua Quy cnc aA cu, tmg cu vd bAu b6 sung Thdnh vi6n BKS nhiQm kj,
2017-2022.

Xin vui ldng xem Quy ch6 tldi cu, rfng cfr vdr biu b6 sung Thenh vien BKS trong
VIn kiQn Dpi hQi.

Nay, HQi d6ng Qudn tri kinh trinh Eqi hQi d6ng cO d6ng th6ng qua.

Trdn trgng kfnh trinh!

Dinh kim:
- Quy chO d€ ch, *ng cft vd btiu bii sung

Thdnh viAn BKS.

G QUAN TRI



cONG ry cd pHAN eAo HtEnn nu G vuoNc (BHV)
25 Bis Nguy6n Thi Minh Khai, Quan 1, TP.HCM - Tel: (84-28) 3915 i 832 Fax:(84-28) 39.151831

QUY CHE
QUY CHE DE CtI, TNG CTI VA BAU BO SUNG THANII VTf;,N BKS NHIPM KV III

(2017-2022\

- Cdn ctb Ludt doanh nghiQp sa OAtZOt+tgnt3 dd duqc Quiic hQi th6ng qua ngdlt
26/l I/2014 vd cdc vdn bdn hudng din thi hdnh Ludt Doanh nghiQp;

- Cdn cft l.udt Kinh dnonh Brio hi€m sd zqtzOOO,/eH]0 ngd1, 09,112/2000 vd cdc vdn bdn
htdng ddn rhi hdnh;

- Ciin ct? Di€u lQ hiQn hdnh cila c6ng ty c6 phdn Biro hi€m Himg vuong,

Quy chtS dd cu, img cu vd bAu b6 sung thdnh vi€n Ban Ki6m sodt cria C6ng ty C6 pnAn BAo hi6m
Hirng Vucrng nhi6m ky III ndm2017-2022tai Dai hdi d6ng C6 cl6ng thuong nidn ndm 2018
duo. c thuc hi6n nhu sau:

DiAu 1: D6i tuong thgc hiQn biu cfr
D6i tuqng c6 quy€n tham gia bAu ct: Ld c6rc cO d6ng sd hiru c6 phAn c6 quy€n bi€u quy6t hodc
ngudi cluoc riy quy6n du hqp c6 quydn bi€u quyt5t (theo danh s6ch c6 d6ng c6ng ty ch6t ngdy
041612018) c6 mit tai DHDCD. M6i c6 phAn dai di6n cho 0l quyAn bi6u quyi5t, t6ng sd lugng c6
phAn so hfu bdng t6ng s6 luqng quydn bi6u quy6t.

Didu 2: S5 tuqng thinh vi6n BKS bAu bd sung
S5 luong Thdnh vi€n BKS bAu b6 sung:

- BKS: 0l Thdnh vi6n

Di6u 3: Ti6u chuAn, tli6u kiQn tr& thhnh Thdrnh vi6n BKS
Ti0u chu6n, tti6u ki6n tr0 thinh thinh vi0n BKS

a. Khdng thu6c ciic d6i tugng b! c6m quin ly doanh nghiQp theo quy dinh t4i Kho6n 2 Di6u
18 Lu4t Doanh nghiQp.

b. Tn 26 tu6i tro l6n, c6 thi ndng luc hdnh vi ddn sp vd khdng thu6c d5i tugng bl c6m thdnh
ldp vd qu6n ly doanh nghiQp theo quy clinh cria Lu6t Doanh nghiQp.

c. Thdnh vi6n BKS kh6ng gifi chfc vu quin tri, diOu hdnh cria BAo hi6m Hirng Vuong;
Khdng phni ld vo hoic ch6ng, cha, cha nu6i, mg, me nu6i, con, con nu6i, anh, chi, em
ru6t cta thdnh vi6n HDQT, T6ng Gi6m D6c hodc Nguoi qu6n ly kh6c cfia 86o hidm
Hirng Vuong.

d. C6 bing dai hoc hoic tr€n clai hoc vC I trong c6c chuy€n ngdnh: Luat, kinh t6, qu6n tri
kinh doanh, ki5 toiin, ki6m to:in.

e. C6 ft nh6t 03 (ba) ndm ldm vi€c truc tii5p trong ngdnh b6o hi6m, tdi chfnh, ng6n hdng
hodc c6 kinh nghidm quin ly cli6u hdnh tOi ttri6u 03 ndm tai doanh nghiQp hoat d6ng
trong linh vuc b6o hi6m, tdi chinh, ngdn hdng.

f. Khdng ldm vi6c trong b6 phan k6 to6n, tdi chfnh c0a c6ng ty.



g. Kh6ng ld thdnh vi€n hay nhdn vi€n cria c6ng ty ki€m to6n dQc l$p thu. c hiQn ki€m to6n

cfucbfuo c6o tdi chinh cria c6ng ty trong 03 nim li6n trudc d6.

h. Thdnh vi6n BKS hopt ttQng tlQc lip, kh6ng ki6m nhiQm, kt6ng ld nhdn vi6n cria 86o hi6m

Hing Vuong hopc C6ng ty kiiim to6n dugc thuO d6 thu. c hiQn viQc kiiSm to6n dOi vOi Bao

hi6m Hirng Vuong.

i. Cfuc ti6u chuAn kh6c theo quy tllnh cria ph6p luflt ph6p luflt.

Di6u 4: Quy6n tt6 cu, rfrng cfr ldrm thinh vi6n BKS:

1. Ctrc c6 dong nim giii cd phAn c6 quy6n bi6u quyiSt trong thdi h4n li€n tpc ft nh6t 06 ( s6u )

th6ng tro l6n c6 quy0n gQp sO quy€n bi6u quy6t cta timg ngudi l4i vdi nhau sao cho d4t tir

l0o/o t6ng s0 c6 phdn c6 quyAn bi€u quy6t trd l6n thi cluo. c ttd cri c6c img vi6n ldm thdnh vi€n

BKS.

2. Sti lugng img cri vi0n tlugc quy6n dA ct theo nguy€n t6c nhu sau:

- CO il6ng, nh6m cO dOng so hiru tt l0% d6n duoi 20% t6ng s0 c6 phAn c6 quydn bi€u quyi5t

dugc dO crl t6i da 0l (mQt) img crl vi6n;

- CO c16ng, nh6m c6 dOng so hitu tir 20% d6n duoi 30% t6ng s0 c6 phdn c6 quy€n biOu quyiSt

clugc dO crl t6i da 02 (hai) img cri vi6n;

- C6 d6ng, nh6m c6 d6ng so hiru ti 30% dtin dudi 40% t6ng sO c6 phAn c6 quy€n bi6u quyi5t

dugc d€ cri t6i da 03 (ba) img ct vi6n;

- C6 d6ng, nh6m cO d6ng sd hffu ft 40%d6n du6i 50Yot6ng sO c6 phin c6 quyAn bi6u quy6t

dugc 11€ cri t5i tla 04 (b6n) img cri vi6n;

- C6 ddng, nh6m c6 d6ng so hitu tir 50% di5n duoi 600/o t6ng sO c6 phAn c6 quyOn bi€u quyi5t

dugc d0 ct t5i da 05 (ndm) ring crl vi6n;

- C6 d6ng, nh6m c6 d6ng sd hiru ti 60% di5n duoi 70% t6ng sO c6 phAn c6 quydn biOu quytit

dugc dO crl t5i da 06 (s6u) rlng cri vi€n;

- C6 ddng, nh6m c6 d6ng sd hiru fi 70% tttin duoi 80% t6ng sO cO phAn c6 quyAn bi6u quy6t

dugc d0 crl tdi da 07 (bay) img crl vi€n;

- CO ddng, nh6m cO d6ng so hiru fD 80% dtin duoi 90% t6ng sti c0 phAn c6 quydn bi6u quyi5t

cluo-c dO crl t6i da 08 (tdm) ring crl vi6n.

3. Cd dOng n6m gitr tt 10% t6ng s6 cO phAn c6 quy€n biiSu trong thdi h4n li€n tgc it nh6t OO 1

sdu) thdng trd l6n thi clugc t.u ung cri ldm thdnh viOn BKS.

4. Trudng hgrp tdng sti rmg cri vi6n tlugc c0 tt6ng hoflc nh6m c6 il6ng dC ct th6p hon s.5 thdnh

vi€n dugc bAu nhiQm kj,ndy theo quytit dlnh cria DHDCD thi s0 ung crl vi€n cdn l4i do BKS

vd c6c c6 d6ng kh6c dO cri ngay tai Dai hQi.

5. Trud'ng hqp sO img vi6n tlugc d€ cu ho{c thdnh vi€n do D4i hQi cO d6ng ndm 2018 bAu ra

kh6ng dri s6 lugng quy dinh trong nhi€m kj,: s6 lugng thdnh vi6n BKS cdn thi6u c6 th€ du-o. c

bAu bO sung tpi c6c kj'hgp Dpi hQi d6ng CO eOng kti ti6p.

Didu 5: Hd so tham gia rl'ng cir, dd cir rfrng viGn vio BKS:

1. Hdi so tham gia fng cri, d6 cri thdnh viOn BKS bao g6m:

- Thu img cr}, tt6 crl thdnh vi6n BKS 6AAu sO Ot).

- So y6u ly lich do img vi€n tu khai (MAu 02).



2.

BAn sao hqp l9 CMND/hO chitiu, HQ khAu thuong trir (ho4c Gi6y dnng k! tpm tru ddi hpn).

BAn sao hqp l9 c6c v6n bing, chimg chi chimg nhfln trinh ttQ hgc v6n, trinh tlQ chuyOn m6n.

Phuong thrlc dA cr}, img cf
Hd so tham gia ung crlld6 cri phii tlu-o. c grli vA Ban tO chrlc Dai hOi cria C0ng ty C6 phAn B6o

hi6m Hnng Vuong trudc l5h ngiry 191612018 (c[n cir vdo thdi iti6m nhpn thu) theo dia chi:

Ban t6 chri'c Dai hQi Ddng C6 dOng thudng niOn nim 2018 - Cdng ty C6 phAn B6o hi6m

Hirng Vuo'ng - LAu 7,Tda nhd HD Bank, 25 Bis Nguy6n ThiMinh Khai, Qufln l, TP.HCM.

- Ngodi phong bi cAn ghi rd "HO so ftng cfr/ili crhvdo BKS'.
- Chi nhtng h6 so ung cri/dO crl d6p ung dri diAu kiQn ung crild6 ct vd nhirng img vi€n tl6p

rlng dri didu kiQn tuong rlng cria thdnh vi6n BKS m6i dugc tlua vdo danh s6ch img cri vi€n

c6ng bd tai Dpi hQi.

Di6u 6: Phi6u bAu vdr Phuong thrfrc bflu cfr

1. M6i cO d6ng/ngudi clugc tiy quyCn du hqp s€ clugc ph6t 01 (mQt) phitiu bAu crl Ban ki6m

so6t, trOn c16 c6 ghi md si5 cO d6ng, sii lugng c6 phAn sd hiru vd s5 phiiSu bAu <td du-o. c nhdn

tuong ri'ng v6i s5 thdnh vi6n ctugc bAu cria BKS, t6n img crl vi€n dugc dd crl vdo BKS vd c6

d5u treo cfia COng ty.

2. Vi6c bAu thdnh vi6n BKS cluoc thyc hiQn theo phuong thric b6 phiiSu kin vd b6u ddn phiiSu.

Plru'o'ng thirc bAu ddn phitiu quy ttlnh t4i tti€m Khoin 3 Didu 144 cliral-uflt doanh nghiQp.

3. M6i c6 d6ng cluoc ph6t mOt td phiiiu bAu BKS theo m6 sti tham dy vdi tOng s5 phitiu (quyAn)

b6u BKS bdng sd cd phAn s0 hfru vd/ho{c dpi diQn nhdn vdi sl5 lugng thdnh vi€n BKS tlugc

bAu.

4. C6 dOng ph6i tu minh ghi sO quyen bi€u quytit bAu cho timg rlng crl vi€n vdo 6 tr6ng cria img

cfr vi6n d6 tr6n phi6u bAu. TrOn m6i td phitiu bAu, cO tl6ng hopc dai diQn theo riy quy6n c6

quvdn d6n h6t t6ng sO phitSu bAu cria minh cho mQt hopc mQt sti ung crt vi6n ho{c c6 th6

kh6ng bliu cho Uat ry img cri viOn ndo (b6 phitiu trting). St5 luqng phii5u bi6u quy6t pnan pn5i

cho mdi irng viOn c6 th6 bing ho4c kh6c nhau tiy thuQc vdo sg tin nhiQm A6i vOi img vi6n

d6.

5. T6ng sd phi6u bAu cho c6c img vi6n kh6ng vugt qu6 t6ng sO phii5u bAu dugc phdp cta c6

oong oo.

Di6u 7: Phi6u bAu kh6ng hqp l€

Phi6u bAu kh6ng hqp lQ ld Phi6u bAu vi pham 01 trong 07 nguy6n tic sau:

1. Phitiu bAu kh6ng do 86o hi€m Hirng Vuong ph6t hdnh vd kh6ng d6ng d6u c0a 86o hiiSm

Hirng Vuong.

2. Phi6u bdu c6 s6 nguoi clugc bAu vugt qu6 si5 thanh vi€n BKS t6i da do D4i hQi tt6ng c6 d6ng

oa ouv ornn.:'
3. Phi6u bAu c6 t6ng sd phitiu ttd bAu cho c6c tmgvi0n lon hon tOng s5 phitiu ilugc quyAn bAu

tuo'ng irlg v6'i sO c6 phAn so htru/ dai diQn dd ddng kf.
4. Phi6u bAu tu y ghi th6m t6n ngudi ngodi danh s6ch, ghi kh6ng chinh x6c t6n img vi€n theo

danh siich duoc dA cft holc Phit5u bAu bi gpch tAy x6a.

?r
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5. Phil5u bAu ghi tOng sd da bAu bi cQng sai md ban ki€m phitiu cQng lai lcrn tOng sd quyOn du-o. c

bAu dA ghi sin tr6n phii5u.

6. Phii5u kh6ng c6 cht kf cria c6 d6ng ho{c ngudi dpi diQn theo riy quydn cria cO d6ng.

7. Phi6u bAu cri nQp cho Ban ki6m phi6u sau khi vi€c bo phiiiu k6t thric vi Hdm phitiu tl6 clu-o. c

ni€m phong.

Di6u 8: Ban ki6m phi6u, nguy6n tic b6 phi6u vir ki6m phi6u

l. Ban Kitim phitiu:

a. Ban Ki6m phi6u ctuo. c Dai hQi ct6ng c6 el6ng th6ng qua;

b. Ban Kitim phi6u c6 tr6ch nhi6m:

- Th0ng qua Quy chti bAu cri;

- cidi thiQu phitiu vd ph6t phiiSu bAu; hudng d6n c6 ddng bAu cri vd tii5n hdnh ki6m phii5u;

- C6ng UO t6t qud bAu cri tru6c Dai hOi.

c. Thdnh vi6n Ban Ki€m phi6u kh6ng tlugc c6 t€n trong danh s6ch it6 crl vd img crl vdo BKS.

2. Nguy6n tic b6 phitiu vd ki6m phii5u:

- Ban Ki6m phii5u ti6n hdnh kiiSm ffa thirng phii5u trudc sg chrlng kii5n cta c6c cii tl6ng;

- ViQc b6 phitiu duo. c bit dAu khi thdng qua Quy chti bAu cri vd ktit thric khi cO dOng cui5i cirng

b6 phitiu bAu vdo thtrng phitiu; Sau khi ktit thUc viQc bo phitiu, hdm phitiu s€ tlu-o. c BKP ni6m

phong trudc sy chrlng kit5n cria cric c6 cl6ng;

- ViQc ki€m phitiu phii tlu-o. c ti6n hdnh ngay sau khi viQc bo phiiiu ktit thric.

3. Quy dinh viQc ki6m phi6u:

Ban kiiSm phi6u thuc hiQn viQc kiOm phi6u theo quy tlinh nhu sau:

- Ban ki€m phitiu ldm vi6c trong mQt phdng ridnglkhu vuc ri6ng;

- Ban ki6m phitiu c6 th6 srl dgng c6c phuong tiQn k! thuflt itiQn tu vd chuy6n vi€n k! thu$t h6

trg trong viQc ki€m phitiu;

- Ki6m tra tinh hqp l9 ciua cdc phi6u bdu cri;

- Ki€m tra lAn luot tirng th6 bAu crl vd ghi ktit qu6 ki6m phii5u; Ki5t qud ki6m phii5u duo. c lflp

thdnh vdn bAn vd duoc Tru&ng Ban ki6m phi6u c6ng bti trudc D4i hQi.

- Ni€m phong todn bQ c6c phi6u bAu cr}, bdn giao l4i cho Chri tga.

Didu 9: Nguy0n t{c tning cfr thirnh vi6n BKS

l. IJng vi6n tning crl vdo BKS ld ngudi c6 s6 phitiu dugc bAu l6y tt cao xu5ng thip,bttdAu tir

irng cri vi€n c6 s6 phitiu bAu cao nh6t cho d6n tOi tta sti ngudi trring crl theo Dpi hQi ddng c6

d6ng quy clinh.

2. Trudng ho. p s5 fng cu vi6n trung ct nhi6u hon si5 tOi da theo quy dinh do c6 nhiOu img crl

vi6n dat t! lQ s6 phi6u ch6p thu4n bing nhau thi Dai hQi d6ng cO tt6ng bi6u quytit trgc titip

AOi vO'l nhiing ngudi ct6.



Di6u 10: L$p vdr c6ng bii bi6n bin ki6m phitiu

1. Cdn cri vdo Bi6n b6n ki€m phiriu, ki5t qua bAu cri thdnh vi€n BKS dugc Ban kii5m phii5u cdng

b6 ngay t4i Dpi hQi. Bi6n bin ki6m phi6u phni c6 cht ky cria c6c thdnh vi6n Ban ki6m phii5u.

2. Todn vin Bi€n b6n ki€m phii5u ph6i tlu-o. c c6ng b5 trudc Dpi hQi vd dugc ghi nh0n tAi Nehi

quy6t cta Eai h6i.

Di6u 11: HiQu lgc cfra Quy ch6

Quy ch6 ndy c6 hiQu lyc ngay sau khi tlugc Dai hQi ttdng cd d6ng thudng ni6n ndm 2018 th6ng

qua v6i tl lp phi6u thu$n tu 5IYotrT En.
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cONG ry cd pHAN eAo nrEm nUrua vuoNc (BHV)
25 Bis Nguy6n Thi Minh Khai, Qudn 1, TP.HCM - Tel: (84-28) 391 5 1 832 - Fax:(84-28) 391 5 I 83 1

fp. nd Chf Minh, ngay ,t,l thdng A6 ndm 20lg

TO TRiNH
Vd viQc Th6ng qua bdo c6o tii chfnh nIrm2017

Thuydt
minh NEm nay Nim trrt6c

Kfnh e&i: D4i hQi tldng c6 ddng thudng ni6n 2018

Cdn ctb Ludt Doanh nghiQp sii OAtZOHtgnt 3 ngdy 26/t I/2014;
CdncftLudt KinhdoanhBdo hi€ms6tdcdcvdnbdn h;
Cdn c{r Diiu l€ hiQn hdnh crta Cdng ty Cii phAn Bdo h

HQi d6ng Qu&n tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua B6o c6o tdi chinh ndm

2017 ctn C6ng ty C6 phdn 86o hi6m Hirng Vuong t15 <luoc ki6m torin boi C6ng ty TNHH
Deloitte Vietnam.

K6t qud ho?t ttQng kinh doanh ndm2017 cria 86o hi6m Htrng Vuong theo 86o c6o tdi

chinh nhu sau:

56:6t,1 /2018/TT-HDer

cxi rrEu

1. Doanh thu thubn hoat d6ng kinh doanh bdo
nidm

2. Doanh thu ho4t tl6ng tai chinh

3. Thu nh5p khaic

4. Tdng chi phi hoEt dgnq kinh doanh bdo hidm

5. Chi phi hoEt d6ng tei chinh

6, Chi phi qu6n ltt doanh nghi6p

7. Tdng lEi nhuQn k6to5n trd6c thu6
( 5O= 1O+ I 2+ 13- 20'- 22-29)

8. Chi phithu6'thu nhSp doanh nghi6p hi6n
hirnh

9. LEi nhuAn sau thudthu nhQp doanh
nghiQp (5O=5O-s1)

10, Lei cd bin tr€n cd phi6u

Dfnh kim:
- Bdo cdo tdi chfnh 2017 crta BHV dA: '.'1ctuoc nem tuan.

208.058,355.453 r70.357.t46.416

32.888.207,199 29.2t6.336.647

51.L39.727 700.454.545

t67.tr7.L65.328 LL4,886.765.949

897.953,238 1.171.820.358

7t.540.82L.7L7 66.229.558.959

1.441.762.696 17.9a5.792.342

8.483.546 3.600.4r8.222

r.433.279.'-50 143As374.120
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chi ti6t 86o ciio tdi chinh ndm 2017 xin vui ldng xem trong v[n kiQn Dgi hQi.
Trdn trong kfnh trinh Dai hQi d6ng c6 rt6ng th6ng qua.

)Nc quAlv rn1
VIEN bIDQT z6F

;( i

w
THTTN THE



cONG Ty cd pHAN BAo xlEru nu c vUdrrrc (BHV)
25 Bis Nguy6n Thi Minh Khai, Qu6n 1, TP.HCM - Tel: (84-28) 3915 1832 - Fax:(84-28) 391 5 1 831

56: WL 27Is/TT-HDQT fP. H6 ChI Minh, ngdy4'l thdng 06 ndm 2018

TO TRINH
Vd viQc Phuong 6n phin ptr5i tqi nhu$n nilm 2Ql7

Kfnh er{i: Dai hQi tldng c6 ddng thudmg ni6n 2018

Cdn a, LuAt Kinh doanh Bao hiAm;

Cdn ctir Di6u te crrta C6ng ty;

Cdn cu Bdo caa tdi ch{nltnfun 2017 dA dLrqc kiem toan ctn C6ng ty,

HQi tl6ng quin trikinh trinh Dai hQi tl6ng c6 il6ng ch6p thufn phucrng rln phdn ph6i

lgi nhufln ndm20l7 nhu sau:

Uy quy6n cho HQi il6ng Quin tri t6 chric thUc hiQn viQc trich l4p c6c qu!, phdn ph6i

lgi nhu$n vi phuong 6n sri dpng c6c qu! theo quy tlinh cria ph6p luit vd quy dinh hiQn

henh.

Trdn trgng!

(Don vi tinh: WD)

I Loi nhudn k6 to6n t.441.762.696

2 ThuO thu nhdp doanh nehiOp 8.483.546
a
J Loi nhudn sau thu6 TNDN (1) - (2) 1.433.279.r50

4 Trich l6p c6c quV theo quy tlinh:
41 Oui du trfi bdt bu1c (3) x 5% 71.663.957

5 Lgi nhufln cdn lpi sau khi trfch lflp qu! dg trti
bht bu6c

(3) - (4) r.36 r .61 5. r 93

6 Lgi nhu4n ndm 2016 chua phdn ph6i 148.303.169

7 Tdns loi nhufln chua phfln phdi ($ + (6) 1.509.918.362

QUAII rRI

CO PHAN

BAO HIEM

uilNe Wfiqc



cONG Ty cd pHAN sAo ntEm nuruc vudNc (BHv)
25 Bis Nguy6n Thi Minh Khai, Quan 1, TP.HCM - Tel: (84-28) 391 5 1 832 - Fax(84-28) 391 5 I 831

s5: OJJ /2018 /TT-HDer TP. Hd Chi Minh, ngayL[ thdng 06 ndm 2018

TO TRiNH
Vd viQc Thr) lao thinh viOn IDQT vn BKS nim 2018

4inh eyi: DAi hQi tldng c6 <tdng thudnrg ni6n 2018

Cdn ah Lurt Doaroh nghie. p ;
ctu ah Luet Kinh doefu Bao hidmvd cac Nshi dinh Th6ng hr, vdn bdnlwong dfin

tiAn qwn dEn ,n! aO fii ch{nh aAr vA aoanh nghiQp baa hidm,,

Cdn a, Dieu l€ a;a C6ng ty;

HQi tl6ng Quan tri kinh trinh Dai hQi tl6ng c6 d6ng ph6 duyQt t6ng mtc thir lao

cho HQi it6ng Quan tri vd Ban Ki6m so6t nim 2018 nhu sau:

1. T6ng mtrc thi lao cho HQi d6ng Quan ti vd Ban Ki6m so6t nf,m 2018 (bao gom tl1)

lao cua Thdnh viOn Ban Ki0m so6t chrryCrr frlch): 1.000.000.000 \AID/nem M.6t ty
d6"d.

2. VlF phAn ptrOi tien thr) lao cho Thanh vi6n IDeT, ThAnh vi&r Ban Ki6m so6t s6 do

HQi tt6ng auend quyCt rtintr"

Trdn trgng!

QI DoNG QUAN TRI

v-



cOrrrc ry cd pnAru eAo ntEru nu G vudNc (BHV)
25 Bis Nguy6n Thi Minh Khai, Qudn 1, TP.HCM - Tel: (84-28) 391 5 1832 - Farc(84-28) 391 5 1831

56: &14 /2018/TT-HDQT fp. Ui Chi Minh, ng6y)4 thdng06 ndm 2018

ro rniNn
Vd viQc tty quydn chgn lga cdng ty ki6m toin niim 2018

Kinh efi: Dai hQi tldng c6 AOng thudng ni6n 2018

Cdn c1r hfit Doanh nghiQp;

CdnqiLuht Knh doanh Bao hi€m;

Ctut abDiiul€ hiQnhdnh dnC6ngty CApnnnnaohihm HilngVuong

Tr6n co so danh l{p rtuo. c ph6p ho4t dQng tai
ViQt Nam, HQi <tdng Q to6n c6 uy tin t errthf truong
vd c6 kinh nghiQm kiOm toiln cho c6c c6 nhu sau:

1. C6ngty TNFIHEamst& Young (E&D

2. Cong ty TNF{H Deloitte Vietrram @eloitte VN)

3. C6ng ty TNHHKiCm torin vd Tu vdntdi chfnh (AFC)

4. C6ng W TNHH Ki6m torin vd Tir v6n Chuan Viet (VietValtres)

5. C6ngtyTNIIHKiCmtorinvdTuVin A&C

. Nay HQi tl6ng Quan tr! kinh trinh Dai hQi chdp thuan vd riy quycn cho HQi
tl6ng Quan tri quy€t ttfnh lga chon m6t trong nim don vi ki6m to6n theo danh s6ch
tr6n tldy <1€ ki6m to6n brio c6o tdi chinh ndm 2018 cria C6ng ty.

Trdn trgng!

T@t
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cONG Ty cd pHAN aAo nlEnn nuruc vUdrrrc (BHV)
25 Bis Nguy€n Thi Minh Khai, Quan 1, TP.HCM - Tel: (84-28) 391 5 1 832 - Fax:(84-28) 391 5 1 831

s5:Olf /2018 /TT-HDer fp. nO Chi Minh, ngay ),1 rhdng 06 ndm 20 t B

TO TRINH
Vd viQc Uy quydn HDeT quy6t ilinh mQt s5 n6i dung

Kinh efri: D4i hQi tldng c6 tlOng thudng ni6n 2018

- LuQt Doanh nghiQp sii OAtZOMtgUt 3 ngdy 26/t t/2014;
- Didu lQ C6ng ty Cd phdn Bdo hi€m Himg Vuong ndm 2017 ban hdnh theo Quyilr

dinh sii 0 I 4 1/20 I 7/QD-BHV/HDQT ngdy 24/04/20 I 7,

Nhdm tl6m b6o su linh hoat vd klp thoi trong vi6c qudn tri, diAu hdnh Cdng ty C6 phdn

86o hii5m HDng Vucmg (BHV) vd tl6 d6p ring ydu cAu ho4t cl6ng kinh doanh, HQi cl6ng eu6n
tri @DQT) kinh trinh Dpi hQi ddng Cd d6ng (DHDCD) thudng ni€n ndm 2018 riy quy6n cho

HDQT thuc hi6n vd quy6t dlnh mQt sti nQi dung trong thoi gian gita hai ky DHDCD thudng

ni6n, cr,r th6 nhu sau:

l. Chri dQng tli6u chinh, bii sung ciic chi ti€u kinh doanh ndm 2018 ddp imgkip thoi v6i tinh

hinh thuc td vir c6c di6n bit5n cria thi trudng, cldng thoi sE b6o c6o kiit qu6 cho DHDCD vdo

ky hqp thudng ni6n ti6p theo.

2. Chri dQng ph6 duyQt phuong 6n, thuc hi€n c6c thri tuc theo quy dinh ph6p lu{t vd quy6t

dinh tAt ch cdc v6n dA li6n quan d6n vi6c ddng ky giao dich chring kho6n tr€n sd1 UpCOM
theo quy clinh cfia ph6p lu4t.

3. Chri dQng ban hdnh Quy cht5 qudn tri ndi b6, rir so6t, sria cl6i, ban hdnh c6c vdn bin nQi b6

khric theo c6c quy dinh ph6p lu$t tirng thdi di6m dC phn h-q p vdi tinh hinh hoat d6ng cira

BHV. HQi d6ng Qudn tri BHV c6 trfch nhi6m b6o c6o Dpi hQi d6ng c6 d6ng thudng ni€n

BHV nlm 2019 cdc n6i dung <ti tlugc sria d6i, b6 sung, thay th€ trong ndm 20lB vir20l9
(trudc k} Dai h6i d6ng c6 d6ng 2019 diln ra).

Trdn trong!

CO PHAI!
BAO HIEM

UNG WONC

THIEN THE

\y
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