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Điều 2
Tên, hình 

thức pháp lý, 
trụ sở, cơ cấu 

tổ chức và 
thời hạn hoạt 

động của 
Công ty

Khoản 3

3. Trụ sở Công ty: 
a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 & 6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
b) Điện thoại: (+84 8) 3823 3299   Fax: (+84 8) 3823 3301
c) Email: info@hsc.com.vn
d) Địa chỉ trang web: www.hsc.com.vn

3. Trụ sở Công ty: 
a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5 & 6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
b) Điện thoại: (+84 8) 3823 3299   Fax: (+84 8) 3823 3301
c) Email: info@hsc.com.vn
d) Địa chỉ trang web: www.hsc.com.vn

Khoản 2 Điều 11 Thông tư 
210/2012/TT-BTC

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

a) Quyền tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
Tham dự và phát biểu trong Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc 
thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa theo hình thức khác do pháp luật, 
Điều lệ công ty quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện 
cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.
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b) Quyền biểu quyết:
- Cổ đông có thể tham gia vào quá trình ra quyết định của Công ty thông qua quyền biểu 
quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quyền biểu quyết có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. 
Đại diện được ủy quyền được phép hành động nhân danh cổ đông đưa ra các quyết định tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty không được ngăn cản cổ đông tham dự cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại 
diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khi có yêu cầu. Mọi cá nhân đều có thể là người 
đại diện, miễn là được ủy quyền hợp lệ và không thuộc trường hợp pháp luật có quy định 
hạn chế. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập 
thành văn bản theo mẫu của Công ty và không cần phải công chứng.
- Công ty có thể sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc biểu quyết, bao gồm biểu 
quyết vắng mặt thông qua hệ thống điện tử được bảo mật, biểu quyết qua internet hoặc qua 
điện thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ 
đông.
- Cổ phần phổ thông không có quyền biểu quyết trong một số trường hợp sau:
+  Không thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần;
+  Cổ phiếu quỹ;
+  Thông qua giao dịch với các bên có liên quan: nếu cổ phần phổ thông do cổ đông là 
người có liên quan của Công ty sở hữu, cổ đông sẽ không có quyền   biểu quyết thông qua 
các giao dịch của Công ty với bên liên quan mà cổ đông là một bên trực tiếp hoặc gián tiếp 
có lợi ích trong đó;
+  Cổ phần có được do vi phạm các quy định về mua cổ phiếu trong các giao dịch nắm 
quyền kiểm soát, vi phạm các quy định bắt buộc về chào mua công khai;
+  Khi Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề như hủy bỏ, giảm bớt các nghĩa vụ của 

b) Quyền biểu quyết:
- Cổ đông có thể tham gia vào quá trình ra quyết định của Công ty thông qua quyền biểu quyết tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quyền biểu quyết có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Đại 
diện được ủy quyền được phép hành động nhân danh cổ đông đưa ra các quyết định tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông. Công ty không được ngăn cản cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông, đồng thời phải tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham dự họp Đại 
hội đồng cổ đông khi có yêu cầu. Mọi cá nhân đều có thể là người đại diện, miễn là được ủy quyền 
hợp lệ và không thuộc trường hợp pháp luật có quy định hạn chế. Việc ủy quyền cho người đại 
diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và không 
cần phải công chứng.
- Công ty có thể sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc biểu quyết, bao gồm biểu quyết 
vắng mặt thông qua hệ thống điện tử được bảo mật, biểu quyết qua internet hoặc qua điện thoại để 
tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ phần phổ thông không có quyền biểu quyết trong một số trường hợp sau:
+  Không thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần;
+  Cổ phiếu quỹ;
+  Thông qua giao dịch với các bên có liên quan: nếu cổ phần phổ thông do cổ đông là người có 
liên quan của Công ty sở hữu, cổ đông sẽ không có quyền biểu quyết thông qua các giao dịch của 
Công ty với bên liên quan mà cổ đông là một bên trực tiếp hoặc gián tiếp có lợi ích trong đó;
+  Cổ phần có được do vi phạm các quy định về mua cổ phiếu trong các giao dịch nắm quyền 
kiểm soát, vi phạm các quy định bắt buộc về chào mua công khai;
+  Khi Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề như hủy bỏ, giảm bớt các nghĩa vụ của cổ đông 
đối với Công ty; khởi xướng hoặc hủy bỏ một vụ kiện đối với cổ đông: cổ đông liên quan không 
có quyền biểu quyết để quyết định các vấn đề này.

Điểm a Khoản 1 Điều 114 Luật 
Doanh nghiệp 2014 
(Chuyển đến Khoản 5 Điều 28 cho 
phù hợp liên quan đến tiến hành 
họp ĐHCĐ)

Khoản 4

4. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
a) Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
b) Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) ngày 
trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp này, Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội 
đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông;
c) Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức 
không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật Doanh 
nghiệp và Điều 24 của Điều lệ này thì được phép ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội 
đồng cổ đông

4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp  
sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho một người 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 thư, fax, thư điện tử.
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BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ HSC 2020

Nội dung sửa đổi, điều chỉnh được gạch chân (đối với nội dung bổ sung) hoặc gạch ngang (đối với nội dung hủy bỏ).

So sánh chi tiết sửa đổi Điều lệ 

Điều 16
Quyền của cổ 

đông

Điều 28
Điều kiện 

tiến hành họp 
Đại hội đồng 

cổ đông 

Khoản 1
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Khoản 5 Không có quy định này.
5. Công ty có thể sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc biểu quyết, bao gồm biểu quyết 
từ xa thông qua hệ thống điện tử được bảo mật, biểu quyết qua internet hoặc qua điện thoại để tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông. 
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Khoản 3 Điều 8 Nghị dịnh số 
71/2017/NĐ-CP

Điều 29
 Thể thức tiến 
hành họp Đại 
hội đồng cổ 

đông

Khoản 12 12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia 
đại hội ở địa điểm chính của đại hội.

12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội 
ở địa điểm chính của đại hội.

Hủy bỏ nội dung này vì mâu thuẫn 
với các quy định trên. Một khi đã 
là quyền của cổ đông thì cổ đông 
có quyền lựa chọn.

Điều 31 
Thông qua 
quyết định 
của Đại hội 

đồng cổ đông

Khoản 5

5. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực 
tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện một trăm phần trăm (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 
chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng quy định.

5. Các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng với số cổ 
đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại diện một trăm phần trăm (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 chương 
trình họp và thể thức tiến hành họp thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng quy định.
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Điều 28
Điều kiện 

tiến hành họp 
Đại hội đồng 

cổ đông 


