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Số/No: 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỒ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ 

 

RESOLUTION OF 

2021 ANNUAL GENERAL MEETING 

SHAREHOLDER 

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION 

Căn cứ/Pursuant to: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 17/06/2020; 

The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 17/06/2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng 

khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Chứng khoán; 

The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree 

No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain 

articles of Law on Securities. 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ; 

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation; 

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt 

Nam  

The 2020 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd. 

- Biên bản họp Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phẩn Sợi Thế Kỷ ngày 

22/04/2021. 

The minutes of the 2021 Annual General Meeting dated April 22nd, 2020 of Century Synthetic Fiber 

Corporation. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Khách sạn 

Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số 111 cổ đông và người 

được ủy quyền dự họp, đại diện cho 59.292.933 cổ phần bằng 86,96% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây: 

The 2020 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Windsor Plaza 

Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on April 22nd, 2020 with 111 shareholders and 

authorized representatives attending the meeting, representing 59,292,933 shares of the Company, 

accounting for 86.96% of total voting rights who discussed and approved the following contents: 

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION 

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 

Article 1: Passed the Board of Director’s report of 2020 

 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,87058% 

Vote in favor accounted for 99.87058% of casted votes  
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Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020 

Article 2: Passed the Supervisory Board ‘s report of 2020 

 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,87058% 

Vote in favor accounted for 99,87058% of casted votes  

 

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt 

Nam kiểm toán (đính kèm trong Báo cáo thường niên). 

Article 3: Agreed on 2020 Consolidated Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Co., 

Ltd (attached in the Annual report) 

 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,87058% 

Vote in favor accounted for 99,87058% of casted votes  

 

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2020 như sau: 

Article 4: Approved for FY2020 profit distribution as follows: 

Cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 

15%/mệnh giá 
Đồng 

102,277,941,000 

Dividend in cash (15%/par value)  VND 

Lợi nhuận chưa phân phối Đồng 
42,082,722,988 

Undistributed earnings VND 

Ghi chú: Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt 

danh sách cổ đông được hưởng quyền, số tiền chi trả cổ tức tối đa không vượt quá 102.277.941.000 

đồng, số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được hưởng cổ tức. 

Note: The cash dividend will be based on the number of outstanding shares at the record date of 

shareholders list entitled to receive dividends, the maximum amount of dividends shall not exceed 

VND102,277,941,000, the treasury shares (if any) will not receive the dividend. 

- Ủy quyền: 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chi 

trả cổ tức bằng tiền theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. 

- Authorization: 

AGSM will authorize the BOD to decide all issues relating to dividend payment in cash and in shares in 

accordance with the prevailing regulations. 

 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,87056% 

Vote in favor accounted for 99,87056% of casted votes 
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Điều 5: Thông qua Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021. 

Article 5: Agreed on 2021 performance forecast. 

Chỉ tiêu Dự báo 2021 Thực hiện 2020 
Dự báo 2021/Thực 

hiện 2020 

KPIs 2021 Forecast 2020 Actual 
2021 Forecast/2020 

Actual 

Tổng doanh thu (đồng) 
2,357,766,714,266 1,765,666,338,639 33.5% 

Total sales revenue (VND) 

Lợi nhuận sau thuế (đồng) 
248,239,800,546 144,360,663,988 72.0% 

Profit after tax (VND) 

 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,87056% 

Vote in favor accounted for 99,87056% of casted votes 

 

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 

2021 

Article 6: Approved for authorizing the BOD to appoint the independent audit firm to audit the Financial 

Statement for the fiscal year 2021 of Century Synthetic Fiber Corporation. 

 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,76737% 

Vote in favor accounted for 99,76737% of casted votes 

 

Điều 7: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 

Article 7: Agreed on 2021 remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors as 

follows 

- Tổng thù lao cho HĐQT năm 2020 là: 1,275 tỷ đồng; 

The 2020 remuneration for BOD members: VND1.275 bn 

- Tổng thù lao cho BKS năm 2020 là: 180 triệu đồng; 

The 2020 remuneration for the BOS: VND180 mn. 

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên 

HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù 

lao nêu trên. 

The Company’s BOD and BOS proposed to assign the Chairperson to decide the remuneration paid for 

each BOD member and the Head of Supervisor to decide the remuneration paid for each BOS member. 

 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,87056% 

Vote in favor accounted for 99,87056% of casted votes 
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Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 

thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực 

hiện nghị quyết này. 

This Resolution was approved by 2021 Annual Shareholders Meeting on April 22nd, 2021 of Century 

Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution. 

TM.HQIBONGQU.A.NTiq!ONBEHALFOFTHEBOD 

t/AIRWOMAN 
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Số/No: 02-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỒ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ 

V/v Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai 

đoạn 2021-2025 

RESOLUTION OF 

2021 ANNUAL GENERAL MEETING 

SHAREHOLDER 

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION 

Re: The business development plan for the period 

2021-2025 

Căn cứ/Pursuant to: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam

thông qua ngày 17/06/2020;

The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng

khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật Chứng khoán;

The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree

No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain

articles of Law on Securities.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt

Nam

The 2020 Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd.

- Biên bản họp Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phẩn Sợi Thế Kỷ ngày

22/04/2021.

The minutes of the 2021 Annual General Meeting dated April 22nd, 2020 of Century Synthetic Fiber

Corporation.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Khách sạn 

Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số 111 cổ đông và người 

được ủy quyền dự họp, đại diện cho 59.292.933 cổ phần bằng 86,96% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây: 

The 2020 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Windsor Plaza 

Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on April 22nd, 2020 with 111 shareholders and 

authorized representatives attending the meeting, representing 59,292,933 shares of the Company, 

accounting for 86.96% of total voting rights who discussed and approved the following contents: 

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION 

Điều 1: Thông qua Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

Article 1: Approved the business development plan for the period 2021-2025 

Dự án “Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex” 
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“Unitex Yarn Factory” Project 

- Mục đích dự án: Mở rộng quy mô sản xuất sợi tơ tổng hợp DTY

The project purpose: enlarging DTY production capacity

- Công suất tối đa: 60.000 tấn/năm; trong đó giai đoạn 1: 36.000 tấn (2021~2023), giai đoạn 2

:24.000 tấn (2023~2025).

Total capacity: 60,000 tons per annum, in which phase 1: 36,000 tons (2021~2023) and phase

2: 24,000 tons (2023~2025)

- Tổng vốn đầu tư dự án: 120 triệu USD, trong đó giai đoạn 1: 75 triệu USD, giai đoạn 2: 45 triệu

USD

Total capex: USD 120 million, in which phase 1: USD75 mil. and phase 2: USD45 mil.

- Cơ cấu vốn: Nợ vay 70%, Vốn chủ sở hữu 30%

Financing structure: Debt/Equity ratio: 70/30

- Địa điểm xây dựng: Lô A17.1 đường C1, Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa,

Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

The construction site: Lot A17.1, C1 street, Thanh Thanh Cong industrial park, An Hoa Ward,

Trang Bang town, Tay Ninh province.

- Sản phẩm của dự án: Sợi DTY: sợi tái chế (Recycle), các loại sợi đặc biệt có giá trị gia tăng cao.

The project main products: DTY yarn: recycle yarn (Recycle), other special yarns with high

value-added.

- Thời gian thực hiện dự án

Project implementation timeline

 Khởi động Giai đoạn 1: 2021

Phase 1 commencement: 2021

 Đưa Giai đoạn 1 vào hoạt động: 2023

Putting phase 1’s factory into operation: 2023

 Khởi động Giai đoạn 2: 2023

Phase 2 commencement: 2023

 Đưa Giai đoạn 2 vào hoạt động: 2025

Putting phase 2’s factory into operation: 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 98,24947% 

Vote in favor accounted for 98,24947% of casted votes 
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Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 

thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực 

hiện nghị quyết này. 

This Resolution was approved by 2021 Annual Shareholders Meeting on April 22nd, 2021 of Century 

Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution. 

TM.HQIBONGQU.A.NTiq!ONBEHALFOFTHEBOD 

t/AIRWOMAN 
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Số/No: 03-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỒ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ 

V/v Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho 

cổ đông hiện hữu 

RESOLUTION OF 

2021 ANNUAL GENERAL MEETING 

SHAREHOLDER 

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION 

Re: Plan of Public offering for existing 

shareholders 

Căn cứ/ Pursuant to: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam

thông qua ngày 17/06/2020;

The Law on Enterprise No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic

of Vietnam on 17 June 2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng

khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật Chứng khoán;

The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly on 26 November 2019

(“Law on Securities”) and other documents guiding the implementation of Law on Securities;

Decree No. 155/2020 / ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number

of articles of the Law on Securities;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ersnt & Young Việt

Nam;

2020 Consolidated Financial Statements audited by Ersnt & Young Viet Nam Co., Ltd.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Khách sạn 

Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số 111 cổ đông và người 

được ủy quyền dự họp, đại diện cho 59.292.933 cổ phần bằng 86,96% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây: 

The 2020 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Windsor Plaza 

Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on April 22nd, 2020 with 111 shareholders and 

authorized representatives attending the meeting, representing 59,292,933 shares of the Company, 

accounting for 86.96% of total voting rights who discussed and approved the following contents: 

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION 

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau: 

Approved the Plan of Public offering for existing shareholders, as follows: 
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PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN/PUBLIC OFFERING DETAILS 

Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 

Share’s name Share of Century Synthetic Fiber Corporation 

Loại cổ phần Cổ phần phổ thông 

Type of share Common share 

Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần 

Par value VND10,000 /share 

Số lượng cổ phần niêm yết 70.726.944 

Number of listed shares 70,726,944 

Số lượng cổ phần lưu hành 68.185.294 

Number of outstanding shares 68,185,294 

Số lượng cổ phiếu quỹ 2.541.650 

Number of treasury shares 2,541,650 

Số lượng cổ phần chào bán 13.637.058 

Number of shares to be offerred 13,637,058 

Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào 

bán theo mệnh giá  

136.370.580.000 đồng 

Total value of offerred shares at 

par value 

VND136,370,580,000 

Vốn điều lệ trước khi chào bán 707.269.440.000 đồng 

Chartered capital before offering VND707,269,440,000 

Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào 

bán 

843.640.020.000 đồng 

Chartered capital after finishing 

the offering 

VND843,640,020,000 

Tỷ lệ thực hiện 20% (tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ 

phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện 

quyền mua cổ phiếu phát hành) tương đương tỷ lệ 5:1. Tại ngày 

chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ 

phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới. 

Offering ratio 20% (number of shares expected to be offered / number of 

outstanding shares at the record date of executing the subscribing 

rights), an equivalent rate of 5:1. At the record date to finalize 

shareholder list, a shareholder who owned 05 old shares will have 

the right to subscribe for 01 new share. 

Đối tượng chào bán Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông. 

Cổ phiếu qũy tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các 

quyền phát sinh từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. 
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Targeting offeree Existing shareholders at the finalizing date of the shareholder’s 

list. 

The treasury shares are not entitled to the public offering. 

Phương thức chào bán Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức 

thực hiện quyền 

Offering method Offering to existing shareholders of the rights to subscribe new 

shares 

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần 

Offering price VND10,000 per share 

Phương án làm tròn, phương án xử 

lý cổ phiếu lẻ 

Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ sẽ được làm tròn 

xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do 

làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ. 

Ví dụ: Tại ngàỵ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ 

phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ, cổ đông A sở hữu 107 cổ 

phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A được nhận quyền mua: 

107 x 20% = 21,4 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A 

được nhận quyền mua 21 cổ phiếu, số quyền mua cổ phiếu lẻ là 0,4 

cổ phiếu được hủy bỏ. 

Rules for rounding and handling 

fractional shares 

The number of issued shares will be rounded down to the unit. The 

fractional shares (if any) due to rounding will be cancelled. 

For example: On the record date to finalize shareholders, 

shareholder A owned 107 shares. With 20% right ratio, the 

shareholder A will receive the right to subscribe: 107 X 20% = 

21.4 shares. According to rounding rules, the shareholder A 

receives right to subscribe 20 new shares. The fractional shares of 

0,4 will be cancelled. 

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu 80% 

Minimum successful rate 80% 

Phương án xử lý trong trường hợp 

chào bán cổ phiếu không thành 

công như dự kiến 

Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối 

hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự 

kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn 

còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức 

tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

Plan to handle unsuccessful 

offering 

In case where the offered shares have not been fully distributed 

and the raised capital amount is lower than expected one, the 

AGSM authorizes the BOD to consider any options to supplement 

the insufficient capital amount by raising loans from banks, 
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individuals or other organizations. 

Xử lý cổ phiếu không phát hành hết Số cổ phiếu không phát hành hết được ĐHĐCĐTN 2021 ủy quyền 

cho HĐQT lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp 

hơn giá phát hành. 

Dealing with the unsubscribed 

shares: 

The BOD is authorized by 2021 AGSM to choose appropriate 

buyers for number of unsubscribed shares on condition that the 

purchasing price is not lower than the issuing price. 

Điều kiện hạn chế chuyển nhượng 

sau khi chào bán 

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển 

nhượng. 

Số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền 

mua, khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế 

chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt 

chào bán theo đúng quy định của pháp luật. 

Conditions on Lock up period of 

the offered shares 

Transfer of the shares in this public offering are not restricted. 

Transfer of the un-subscribed shares from existing shareholders, 

which are offered to other investors are restricted for 01 year since 

the date of completion of the offering in compliance with the law. 

Chuyển nhượng quyền mua cổ 

phiếu 

Quyền mua cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ có thể được 

chuyển nhượng 

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách 

cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền 

mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và 

chi chuyển nhượng duy nhất một (01) lần (Bên nhận chuyển 

nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho bên 

thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa 

thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng 

quyền. 

ĐHĐCĐTN 2021 ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn và thủ 

tục cho việc chuyển quyền này.  

Transferring the right to subscribe 

new share 

The right to subscribe new share to raise chartered capital can be 

transferred. 

The existing shareholders being named in the shareholder’s list at 

the record date to exercise the subscription right are entitled to 

transfer the subscription right to another party within a stipulated 

period of time and the transfer shall be made only once (the 

transferee shall not transfer the right to a third party). The 

transferor and transferee shall negotiate the transfer price and the 

payment for the transfer value at their discretion.  
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The 2021 AGSM authorizes the BOD to determine the deadline 

and procedures for this transfer. 

Giá cổ phiếu bị pha loãng dự kiến 

sau khi chào bán 

Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể phát sinh rủi ro 

pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán, bao gồm:  

1. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu;

2. Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;

3. Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;

4. Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng

quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán.

Mức độ ảnh hưởng của những rủi ro này đều được trình bày chi tiết 

trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng để các cơ 

quan quản lý và cổ đông/nhà đầu tư được biết. 

Evaluation of dilution of share 

after the offering 

The share offering for existing shareholders may lead to a risk 

of share dilution after offering, including:  

1. Dilution of earnings per share;

2. Dilution on book value per share;

3. Dilution on holding ratio and voting rights;

4. Dilution of referenced price at the ex-date;

Those impacts from the above-mentioned risks would be presented 

in the Prospectus of Public offering for the awareness of the 

competent authorities and shareholders/investors. 

Thời gian thực hiện dự kiến Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

Offering period After State Security Commission of Vietnam’s approval according 

to the prevailing regulations. 

I. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

CAPITAL USING PLAN

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: Tài trợ dự án “Nhà máy sản xuất sợi

tổng hợp Tây Ninh”

The fund raising from the offering will be used to invest in Tay Ninh Yarn Factory Project.

- Tùy vào số vốn thu được thực tế, HĐQT sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ

thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu, và/hoặc sửa đổi, bổ sung,

điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tiến

độ thực hiện của dự án và đảm bảo lợi ích chung của cổ đông.

Based on the actual raised capital amount, the BOD would consider the detailed capital using

plan, decide and distribute the fund raised from offering and/or to amend/supplement/adjust the

plan in accordance with the Company’s current performance, the project timeline and ensuring the

shareholder benefits.
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- Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến nêu trên thì nguồn vốn thu

được có thể được chuyển thành tiền gửi (ngân hàng) để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng

cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

In case that the raised fund is unused or partly unused, the raised fund will be possibly deposited

at a bank in order to optimize the capital efficiency and enhance the finance capacity for the

Company’s performance.

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YÉT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

LISTING AND DEPOSITORY REGISTRATION FOR OFFERED SHARES

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 

và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc chào bán. 

All newly issued shares will be registered for listing with HCM stock Exchange and registered for 

depository 

with Vietnam Securities Depository after completing the offering. 

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG

VỐN ĐIỀU LỆ

AUTHORIZING THE BOD FOR MATTERS RELATING TO THE INCREASE OF

CHARTERED

CAPITAL

ĐHĐCĐTN 2021 ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu 

để tăng vốn điều lệ, cụ thể: 

2021 AGSM will authorize the BOD to decide all matters relating to the share issuance to raise 

chartered capital. In particular: 

- Xác định thời gian phát hành và thủ tục phát hành;

Determining the date of issuance and issuance procedures;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà

nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);

Implementing necessary procedures to register the shares Issuance with State Securities

Commission (SSC) and explain to SSC (if any);

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân

thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

Supplementing or modifying the issuance plan at the request of ssc or for compliance with

relevant laws (if any);

- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;

Choosing time to finalize the list of shareholders entitled to the rights and implementing the

issuance properly;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi

kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;



      7 

Completing procedures for registration of new chartered capital with the Department of 

Planning and 

Investment of Ho Chi Minh City after completing the shares issuance; 

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và

hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát

hành;

Amending the provisions relating to chartered capital, shares, share certificates in the

Company’s

Charter after completing the issuance to reflect the issuance result;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát

hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt

Nam;

Implementing necessary procedures to register for listing and depository of the newly issued

shares with HCM stock Exchange and Vietnam Securities Depository;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Other related works to complete the assignment.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 98,24945% 

Vote in favor accounted for 98,24945% of casted votes 
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Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 

thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực 

hiện nghị quyết này. 

This Resolution was approved by 2021 Annual Shareholders Meeting on April 22nd, 2021 of Century 

Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution. 

TM.HQIBONGQU.A.NTiq!ONBEHALFOFTHEBOD 

t/AIRWOMAN 
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Số/No: 04-2021/NQ-ĐHĐCĐ/TK 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỒ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ 

v/v: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động 

RESOLUTION 

THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING 

CENTURY SYNTHETIC FIBER 

CORPORATION 

Re: Amendment of Charter for Organization and 

Operation 

Căn cứ/Pursuant to: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam

thông qua ngày 17/06/2020;

The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng

khoán”) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật Chứng khoán;

The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on 26/11/2019, Decree

No.155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 Regulations in details on implementation of certain

articles of Law on Securities.

- Điều lệ Mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị

công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Điều lệ mẫu”)

The Standard Company’s Charter in compliance with Decree 116/2020/TT-BTC dated on

31/12/2020 Guidelines for implementation of some articles on administration of public companies

in the Government's Decree no. 155/2020/ NĐ-CP dated on 31/12/2020 elaborating some articles

of the Law on Securities.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ;

The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Biên bản họp Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phẩn Sợi Thế Kỷ ngày

22/04/2021.

The minutes of the 2020 Annual General Meeting dated April 22nd, 2021 of Century Synthetic Fiber

Corporation.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được tổ chức tại Khách sạn 

Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM ngày 22/04/2021 với tổng số 111 cổ đông và người 

được ủy quyền dự họp, đại diện cho 59.292.933 cổ phần bằng 86,96% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây: 

The 2020 Annual General Meeting of Century Synthetic Fiber Corporation was held at Windsor Plaza 

Hotel, 18 An Duong Vuong, District 5, HCMC on April 22nd, 2020 with 111 shareholders and 

authorized representatives attending the meeting, representing 59,292,933 shares of the Company, 

accounting for 86.96% of total voting rights who discussed and approved the following contents: 
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QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION 

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Công Ty Cổ Phần Sợi Thế 

Kỷ 

Article 1: Agreed on the Amendment of Charter for Organization and Operation of Century Synthetic Fiber 

Corporation 

Cụ thể như sau: 

As follows: 

> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87056%

> Vote in favor the above mentioned resolution accounted for 99,87056% of casted votes

Quy định 

Regulations 

Nội dung hiện hành 

Prevailing contents 

Nội dung đề xuất sửa đổi 

Proposed adjusting contents 

Điều 1. Định nghĩa/ 

Article 1. Definitions 

Bổ sung thêm các định nghĩa về “Vốn có quyền 

biểu quyết”, “Người điều hành doanh nghiệp”, 

“Người quản lý doanh nghiệp”, “Cổ đông”. 

Supplemented the definition about “Voting 

capital”, “Executive officer”, “Executive of an 

enterprise”,” Shareholder” 

Điều 12. Quyền của cổ 

đông 

Article 12. Rights of 

shareholders 

Bổ sung thêm các quyền của Cổ đông theo Điều lệ 

mẫu. 

Supplemented the rights of shareholders in 

accordance with standard Charter. 

Bổ sung thêm các quyền dành cho Cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ 

phần phổ thông trở lên. 

Supplemented the rights of shareholders or group 

of shareholders that holds at least 5% of the 

ordinary shares. 

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ 

phần phổ thông trong thời hạn 

liên tục từ sáu tháng trở lên...” 

có quyền được đề cử thành viên 

HĐQT và BKS. 

“Shareholders or group of 

shareholders hold at least 5% of 

the ordinary shares in at least 6 

consecutive months…” 

Sửa thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 

tối thiểu 5% 10% tổng số cổ phần phổ thông trong 

thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên..” mới có 

quyền được đề cử thành viên HĐQT và BKS. 

Amended to “Shareholders or group of 

shareholders must hold at least 10% of the 

ordinary shares to nominate members of Board of 

directors and Board of supervisors”

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ 

đông 

Bổ sung Quy định “Cổ đông không được rút vốn 

trừ trường hợp công ty mua lại cổ phần...”. 
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Quy định 

Regulations 

Nội dung hiện hành 

Prevailing contents 

Nội dung đề xuất sửa đổi 

Proposed adjusting contents 

Article 13. Obligations of 

shareholders 

Supplemented the regulation of “shareholders do 

not withdraw contributed capital, unless the shares 

are purchased by the company…” 

Bổ sung nghĩa vụ “Bảo mật các thông tin được 

Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty 

và pháp luật...” 

Supplemented obligation “Protect the 

confidentiality of information provided by the 

company in accordance with the company's 

charter and the law…” 

Điều 14. Quyền và nhiệm 

vụ của Đại hội đồng cổ 

đông 

Article 14. Rights and 

obligations of the General 

Meeting Shareholders 

Bổ sung quy định “Hội đồng quản trị quyết định 

gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 

tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. 

Supplemented regulation of “…the Board of 

Directors shall decide deferral of the annual 

General Meeting Shareholders where necessary by 

up to 06 months from the end of the fiscal year” 

Hội đồng quản trị phải triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông bất 

thường trong các trường hợp 

sau: 

Board of Directors shall 

convene ad hoc General Meeting 

Shareholders in following cases: 

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 

b. The annual balance sheet of

the 6-months financial

statement, or quaterly financial

statements, or audited fiscal year

financial statement reflects

equity capital has lost a half

(1/2) as compared to the

beginning of period

Bỏ điều khoản này/ Deleted this clause 
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Quy định 

Regulations 

Nội dung hiện hành 

Prevailing contents 

Nội dung đề xuất sửa đổi 

Proposed adjusting contents 

Điều 15. Quyền và nhiệm 

vụ của Đại hội đồng cổ 

đông 

Article 15. Rights and 

obligations of the General 

Meeting Shareholders 

Bổ sung thêm Điều khoản qui định chung về quyền 

và nghĩa vụ của cổ đông (xem Dự thảo Điều lệ sửa 

đổi tại Điều 15, Khoản 1) 

Supplemented the Clause stipulated about the 

rights and obligations of the General Meeting 

Shareholders (refer to Article 15, Clause 1 in 

drafted amendment Charter)  

Quyết định giao dịch bán tài sản 

Công ty hoặc chi nhánh hoặc 

giao dịch mua có giá trị từ 35% 

trở lên tổng giá trị tài sản của 

Công ty và các chi nhánh của 

Công ty được ghi trong báo cáo 

tài chính đã được kiểm toán gần 

nhất 

Decision on sale of assets of 

Company or its branches or 

other transactions that are worth 

at least 35% of the total assets of 

Company or its branches written 

in the latest financial statement 

Sửa thành: 

“Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 

35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất của Công ty và các chi 

nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính đã được kiểm toán gần nhất.” 

Amended “Decide investment in or sale of assets 

that are worth at least 35% of the total assets of 

Company and its branches written in the latest 

financial statement must be written in the latest 

audited financial statement” 

Bổ sung thêm điều khoản cần ĐHĐCĐ phê chuẩn: 

“Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối 

tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật 

Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất”. (các đối tượng có liên 

quan) 

Supplemented to Clause of matters needed General 

Meeting Shareholders approval: “Company signs 

contracts, transactions with subjects stipulated in 

Clause 1, Article 167- Enterprise Law that are 

worth at least 35% of the total assets of the 

Company must be written in the latest financial 

statement (related subjects) 

Điều 16. Ủy quyền tham 

dự họp Đại hội đồng cổ 

đông 

Article 16. Authorizing to 

Mọi hạn chế của Cổ đông đối 

với Đại diện theo Ủy quyền 

trong việc thực hiện các quyền 

của Cổ đông tương ứng tại Đại 

Bỏ quy định này theo Điều lệ mẫu./ Deleted this 

clause in accordance with standard Charter 
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Quy định 
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Nội dung hiện hành 

Prevailing contents 

Nội dung đề xuất sửa đổi 
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participate the General 

Meeting Shareholders 

hội đồng cổ đông đều không có 

hiệu lực đối với bên thứ ba. 

Limitations of shareholders to 

representatives of authorization 

in executing the respective rights 

of shareholders in General 

Meeting Shareholders are 

invalid to third parties. 

Điều 18. Triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông, chương 

trình họp và thông báo 

họp Đại hội đồng cổ đông 

Article 18. Convening 

General Meeting 

Shareholders, Meeting 

agenda and General 

Meeting Shareholders 

invitation 

Danh sách cổ đông có quyền dự 

họp Đại hội đồng cổ đông được 

lập không sớm hơn năm (05) 

ngày trước ngày gửi thông báo 

mời họp Đại hội đồng cổ đông 

List of shareholders entitled to 

participate in the General 

Meeting Shareholders shall be 

compiled not more than 5 days 

before day on which the 

invitations to participate in the 

GMS are sent 

Sửa thành: 

“Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng 

cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày 

quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp 

Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông 

tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham 

dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày 

trước ngày đăng ký cuối cùng”. 

Amended: “List of shareholders entitled to 

participate in the General Meeting Shareholders 

shall be compiled not more than 10 days before 

day on which the invitations to participate in the 

GMS are sent. The Company should disclose 

information related to compiling list of 

shareholders entitled to participate in the General 

Meeting Shareholders at least 20 days before 

finalising date. 

Người triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông phải gửi thông báo 

mời họp đến tất cả các cổ đông 

trong Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp chậm nhất mười 

lăm (15) ngày trước ngày khai 

mạc cuộc họp  Đại hội đồng cổ 

đông 

The person who convenes the 

General Meeting Shareholders 

shall send the invitation to each 

and every shareholder on the list 

of shareholders attending the 

General Meeting Shareholders 

at least 15 days before taken -

Sửa thành: 

“Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải 

gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong 

Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 

mười lăm (15) 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc 

họp” 

Amended: “The person who convenes the General 

Meeting Shareholders shall send the invitation to 

each and every shareholder on the list of 

shareholders attending the General Meeting 

Shareholders at least 21 days before taken -place 

date of General Meeting Shareholder 
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place date of General Meeting 

Shareholder. 

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ 

phần phổ thông trong thời hạn 

liên tục từ sáu tháng có quyền 

kiến nghị về chương trình họp 

ĐHĐCĐ. 

Shareholders or group of 

shareholders hold at least 5% of 

the ordinary shares within 6 

consecutive months have the 

right to propose about the 

General Meeting Shareholders 

agenda. 

Sửa thành: 

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 

5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 

tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về chương 

trình họp ĐHĐCĐ.” 

Amended: “Shareholders or group of shareholders 

hold at least 5% of the ordinary shares have the 

right to propose about the General Meeting 

Shareholders agenda”. 

Điều 19. Các điều kiện 

tiến hành họp Đại hội 

đồng cổ đông 

Aricle 19. Conditions for 

conducting General 

Meeting Shareholders 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

được tiến hành khi có số cổ đông 

dự họp đại diện cho ít nhất 51% 

tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết. 

The General Meeting 

Shareholders shall be conducted 

when it is participated by a 

number of shareholders that 

represent at least 51% of the 

votes. 

Sửa thành: 

“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 

khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% 

50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.” 

Amended: “The General Meeting Shareholders 

shall be conducted when it is participated by a 

number of shareholders that represent at least 

50% of the votes”. 

Điều 20. Thể thức tiến 

hành họp và biểu quyết tại 

Đại hội đồng cổ đông 

Artical 20. Procedures for 

conducting and voting at 

General Meeting of 

Shareholders 

 

 Bổ sung thêm: 

“Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết 

theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. 

Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết 

tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết 

quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước 

khi bế mạc cuộc họp.” 

Supplemented:” The General Meeting 

Shareholders shall discuss and vote on each issue 

on the agenda. Votes include affirmative votes, 

negative votes and abstentions. The voting result 

shall be announced by the chair before the meeting 

ends.” 
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Điều 22. Thẩm quyền và 

thể thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản để 

thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông 

Article 22. Power and 

method for ratifying 

resolutions of the General 

Meeting Shareholders by 

questionnaire survey 

 

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 mười lăm (15) ngày 

trước ngày hết hạn nhận phiếu 

lấy ý kiến 

The board of directors have to 

send, disclose related documents 

to all voting shareholders for 

consideration at least 15 days 

before the deadline for 

submission of the questionnaires 

Sửa thành: 

“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 mười lăm 

(15) mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận 

phiếu lấy ý kiến.” 

Amended: “The board of directors have to send, 

disclose related documents to all voting 

shareholders for consideration at least 10 days 

before the deadline for submission of the 

questionnaire.” 

 Nghị quyết được thông qua theo 

hình thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản phải được số cổ 

đông đại diện ít nhất 51% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết 

chấp thuận... 

The resolution approved by the 

General Meeting Shareholders 

under questionnaire survey shall 

be agreed by a number of 

shareholders representing at 

least 51% of the total voting 

shares… 

 

Sửa thành: 

“Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông 

đại diện ít nhất 51% 50% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết chấp thuận...” 

Amended: “The resolution approved by the 

General Meeting Shareholders under 

questionnaire survey shall be agreed by a number 

of shareholders representing at least 50% of the 

total voting shares…” 

 

Điều 23. Nghị quyết, Biên 

bản họp Đại hội đồng cổ 

đông 

Article 23. Resolution and 

Meeting minutes of 

General Meeting 

Shareholders 

 Bổ sung thêm quy định: 

“Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản 

họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả 

thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp 

ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 

này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ 

chối ký biên bản họp.” 

 

Supplemented this regulation: 

“In case the chair and the secretary refuse to sign 

the minutes, they will be effective if they are signed 



  
   
   

                                                                    8 

 
 

 

Quy định 

Regulations 

Nội dung hiện hành 

Prevailing contents 

Nội dung đề xuất sửa đổi 

Proposed adjusting contents 

by the other members of the Board of Directors 

and contain all information prescribed in this 

Clause. The minutes shall clearly state the reasons 

why the chair and the secretary refuse to sign 

them.” 

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ 

phần phổ thông trong thời hạn 

liên tục từ sáu tháng có quyền 

kiến nghị yêu cầu tòa án hủy bỏ 

nghị quyết ĐHĐCĐ... 

Shareholders or group of 

shareholders hold at least 5% of 

the ordinary shares within 6 

consecutive months have the 

right to to petition the court to 

cancel the resolution of the 

General Meeting of 

Shareholders. 

Sửa thành: 

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 

5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 

tục từ sáu tháng có quyền kiến nghị về yêu cầu tòa 

án hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ...” 

Amended: “Shareholders or group of shareholders 

hold at least 5% of the ordinary have the right to 

to petition the court to cancel the resolution of the 

General Meeting of Shareholders…” 

Điều 25. Ứng cử, đề cử 

thành phần và nhiệm kỳ 

của thành viên Hội đồng 

quản trị 

Article 25. Self-

nomination, nomination 

candidates and tenure for 

members of board of 

directors 

“Các cổ đông nắm giữ cổ phần 

có quyền biểu quyết trong thời 

hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng có quyền gộp số quyền 

biểu quyết của từng người lại với 

nhau để đề cử các ứng viên Hội 

đồng quản trị. Cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% 

đến dưới 10% đến dưới 20% 

tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử một (01) ứng 

viên; từ 210% 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% 

Sửa thành: 

“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại 

với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 

dưới 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử 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” 

Amended: “The shareholders holding voting 

shares for a consecutive period of at least six (6) 

months have the right to aggregate the number of 

voting rights of each shareholder to nominate 

candidates to the Board of Directors.  A 
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được đề cử tối đa bảy (07) ứng 

viên; và từ 80% đến dưới 90% 

được đề cử tối đa tám (08) ứng 

viên” 

“The shareholders holding 

voting shares for a consecutive 

period of at least six (6) months 

have the right to aggregate the 

number of voting rights of each 

shareholder to nominate 

candidates to the Board of 

Directors.  A shareholder or a 

group of shareholders holding 

from 5% to less than 10% and 

less than 20% of the total 

number of voting shares shall be 

entitled to nominate one (1) 

candidate; from 20% to less than 

30% to nominate two (2) 

candidates; from 30% to less 

than 40% to nominate up to 

three (3) candidates; from 40% 

to less than 50% to nominate up 

to four (4) candidates; from 50% 

to less than 60% to nominate up 

to five (5) candidates; from 60% 

to less than 70% to nominate up 

to six (6) candidates; from 70% 

to 80% to nominate up to seven 

(7) candidates; and from 80% to

less than 90% to nominate up to

eight (8) candidates.”

shareholder or a group of shareholders holding 

from 10% and less than 20% of the total number of 

voting shares shall be entitled to nominate one (1) 

candidate; from 20% to less than 30% to nominate 

two (2) candidates; from 30% to less than 40% to 

nominate up to three (3) candidates; from 40% to 

less than 50% to nominate up to four (4) 

candidates; from 50% to less than 60% to 

nominate up to five (5) candidates; from 60% to 

less than 70% to nominate up to six (6) candidates; 

from 70% to 80% to nominate up to seven (7) 

candidates; and from 80% to less than 90% to 

nominate up to eight (8) candidates.” 

Điều 26. Thành phần và 

nhiệm kỳ của thành viên 

Hội đồng quản trị 

Article 26. Composition 

and tenure of Board of 

directors  members 

Bổ sung thêm quy định: 

“2. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc 

lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 

02 nhiệm kỳ liên tục. Trường 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 được bầu thay 

thế và tiếp quản công việc. 
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3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng 

phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội 

đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công 

ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị 

kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để 

đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.  

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải 

đảm bảo quy định sau: 

a)Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường 

hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 

03 đến 05 thành viên; 

b)Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường 

hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 

06 đến 07 thành viên”. 

Supplemented:  

“2. An individual may only be elected independent 

member of the Board of Directors of a company 

for up to 02 continuous terms. In case the term of 

office of all members of the Board of Directors 

ends at the same time, they shall remain members 

of the Board of Directors until new members are 

elected and take over their jobs. 

3. The board of directors of a public company must 

have at least 1/3 of the members of board of 

directors are non-executive members. The 

Company needs to minimize number of members of 

the board of directors who concurrently hold 

several executive titles of the company to ensure 

independence of the board of directors. 

The total number of independent members of the 

Board of Directors must ensure the following: 

a) Having at least 01 independent member in case 

the company has 3 to 05 members of the Board of 

Directors; 

b) Having at least 02 independent members in case 

the company has 6-7 members of the Board of 

Directors ”. 

Điều 28. Chủ tịch và Phó 

Chủ tịch Hội đồng quản 

trị 

 Bổ sung thêm: 

“Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó 

Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm 
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Article 28. Chairman and 

vice Chairman of Board of 

directors 

giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành 

biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, 

bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa 

án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại 

bầu một người trong số các thành viên giữ chức 

Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số 

thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết 

định mới của Hội đồng quản trị.” 

Supplemented: “In case Chairman or vice 

Chairman of Board of directorsis dead, missing, 

detained, serving an imprisonment sentence, 

serving an administrative penalty in a correctional 

institution or rehabilitation center, making a 

getaway; has limited legal capacity or is 

incapacitated, has difficulty controlling his/her 

behavior, is prohibited by the court from holding 

certain positions or doing certain works, the Board 

of Directors shall convene a meeting with the 

remaining members to elect one of them as the 

interim President under the majority rule until a 

new decision is issued by the Board of Directors” 

Điều 29. Các cuộc họp 

của Hội đồng quản trị 

Article 29. Meetings of 

Board of directors 

2.Chủ tịch Hội đồng quản trị 

phải triệu tập các cuộc họp Hội 

đồng quản trị thường kỳ, lập 

chương trình nghị sự, thời gian 

và địa điểm họp ít nhất năm (05) 

ngày làm việc trước ngày họp 

dự kiến 

2. The Chairman of the Board of 

Directors shall convene the 

meeting periodically, preparing 

meeting time, venue and 

materials at least 05 working 

days before meeting date 

Sửa thành: 

“Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc 

họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình 

nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) 

ba (03) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến.” 

Amended: “The Chairman of the Board of 

Directors shall convene the meeting periodically, 

preparing meeting time, venue and materials at 

least 03 working days before meeting date” 

Điều 35. Ứng cử, đề cử, 

thành viên Ban kiểm soát 

Article 35. Self-

Ban kiểm soát phải có ít nhất 

một (01) thành viên là kế toán 

viên hoặc kiểm toán viên. 

Bỏ các quy định này./ Deleted this information 

 

 



      12 

Quy định 

Regulations 

Nội dung hiện hành 

Prevailing contents 

Nội dung đề xuất sửa đổi 

Proposed adjusting contents 

nomination, nomination 

candidates for Board of 

supervisor members 

Trưởng ban kiểm soát phải là 

kiểm toán viên hoặc kế toán viên 

chuyên nghiệp và phải làm việc 

chuyên trách tại Công ty. 

Board of supervisors must have 

at least 1 member is accountant 

or auditor. 

Head of board of supervisors 

shall be professional auditor or 

accountant and working full-

time at the Company 

Bổ sung thêm “Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng 

tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các 

chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành 

có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp”. 

Supplemented: “The head of Board of supervisors 

shall have a bachelor’s degree in economics, 

finance, accounting, audit, law, business 

administration or a major that is relevant to the 

enterprise’s business operation.” 

Các cổ đông có quyền gộp số 

phiếu biểu quyết của từng người 

lại với nhau để đề cử các ứng 

viên Ban kiểm soát. Cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 

5% đến dưới 10 % tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết được 

đề cử một (01) ứng viên; từ 

120% 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

The shareholders have the right

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của 

từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban 

kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 

5% 10% đến dưới 10% 20% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 

120% 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 

The shareholders have the right to aggregate the 

number of voting rights of each shareholder to 

nominate candidates to the Board of Supervisors. 

A shareholder or a group of shareholders holding 

from 10% to less than 20% of the total number of 

voting shares shall be entitled to nominate one (1) 

candidate; from 20% to less than 30% to nominate 
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Quy định 

Regulations 

Nội dung hiện hành 

Prevailing contents 

Nội dung đề xuất sửa đổi 

Proposed adjusting contents 

to aggregate the number of 

voting rights of each 

shareholder to nominate 

candidates to the Board of 

Supervisors. A shareholder or a 

group of shareholders holding 

from 5% to less than 10% of the 

total number of voting shares 

shall be entitled to nominate one 

(1) candidate; from 120% to less

than 30% to nominate two (2)

candidates; from 30% to less

than 40% to nominate up to

three (3) candidates; from 40%

to less than 50% to nominate up

to four (4) candidates; from 50%

to less than 60% to nominate up

to five (5) candidate.

two (2) candidates; from 30% to less than 40% to 

nominate up to three (3) candidates; from 40% to 

less than 50% to nominate up to four (4) 

candidates; from 50% to less than 60% to 

nominate up to five (5) candidate. 

Điều 50. Con dấu 

Article 50. Seal 

Bổ sung thêm: 

“Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu 

hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định 

của pháp luật về giao dịch điện tử” 

Supplemented: “The enterprise’s seals can be 

physical or digital as prescribed by e-transaction 

laws” 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 

thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/04/2021. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực 

hiện nghị quyết này. 

This Resolution was approved by 2020 Annual Shareholders Meeting on April 22nd, 2021 of Century 

Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution. 

TM.HQIBONGQU.A.NTiq!ONBEHALFOFTHEBOD 

t/AIRWOMAN 
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