
CONG Hoi xA HOI cEiI NGHiA VIET NAM
DQc l6p - TF do - Hanh phric

36: 2,1i /CBTT-ART
HA N6t, ngAy 09 thdng l0 ndm 2018

CONG Bd TH6NG TrN TRoN c6Nc rHdxc rrN orpx rrt ctA iry BAN
cHf,NG KHoAN NIIA NT/oc vA sd GDCK

Kinh g&i: - 0y ban chrirrg khodn Nhd nu6c

- S& giao dich chri,ng khodn

Ten cong ty: coNG Ty c6 PHAN cHoNc KHoAN ARTEX C,ART)
Try sd: Tdng 5 tda nhd FLC Landmark Tower, dudng L€ D[c Thq, phuong M! Dinh 2,

quan Nam Tt Liem, He N6i

DiCn thoai: 024 39 368 366 Fax: 024 39 368 367

Ngudi thuc hiCn CBTT: Bd Nguy6n Quj'nh Anh - Chric vu: T6ng gidm di5c

Lqi th6ng tin cdng b6 : ! Z+ gil E72eid X Bit thuong ! TheoyCucdu IDinhk'
NQi dung c6ng bd th6ng tin:

C6ng ty C6 phin Chimg khodn Artex c6ng b6 tdi lieu vC viec "L6y 1i ki6n c6 d6ng bing vdn
ban" dd th6ng qua cdc v5n dd tnuqc thdm quydn cria Dai h6i ddng c6 d6ng.
Chi ti6t todn vrn noi dung theo vin ban dinh kdm.

Th6ng tin ten da dugc c6ng b6 tr€n trang thdng tin di6n tri cia C6ng ty Co phin Chung
kho6n Artex t4i dia chi; httns://artexsc.com.vn/News/2018/10/9/8908 834.aspx

Chring t6i xin cam k6t cric th6ng rin cdng b6 ten day le dung su rhat vd hoan rodn chlu rrilch
nhipm trudc ph6p tuat vi! ndi dung cdc th6ng tin dd c6ng b6.

TAi liOu dinh kdm:

- Cdc tdi liCu cb liAn q an:

CONG TY c6 PHAN
CHTING KHOI.N ARTEX

G KIIOAN ARTEX

,ri

i"J

0ONG TY
cd pHAN

rruxc raF
ARTrf

NGUYEN QUiNII ANII



c6NG IY cd PH,iN
CHfNG KHoiN ARTf,x

Si5:3(7o134'L-"u't-*t

CONG HdA XA HOI CHi NGHiA VIET NAM
Doc Iap - TU do - Hgnh phfc

Hd Nd| ngay\Etking l0 ndn 2018

TO TRINH
V/v: Midn nhi(m vd bdu b6 sung thdnh vi|n HQi ng efin tr!, bdu bti suns fiAnh vi|n Ban

KiAm sodt cia Cdng ty Cd phtin Ch ng khoan Anex

Kitrh gii: Dei hoi itdng C6 d6ng C6ng ry C6 phitr Chf.ng kho{n Artex

- Cd| cti LuAt Doanh nghiAp stj 68/20j4/eHl3 ngay 26/11/20j4 vd crjc vdn bdn hu6ns
ddn thi hAnh Ludt Doanh nghiip:
- Cdn ci LuAt Ching khodn s6 70/2006/egl 1 ngay 29/06/2006; Lu,! sij 62/2010/gHI2
sta diii, bd sung n6t sii diiu aia Lu6. t Chtng khodn ngdy 24/11/20J 0;
- Nghi dinh saj 7l/2017NE-Cp ngily 06/06/2017 cna Chinh phn huong din vi qudn rri
c6ng ty diii vdi a6ng ty dai ching;
- Thing tt 210/2012iTI-BTC cia B! Tdi chinh ht6ng din thdnh tdp va hoqt d6ng c6ng
ty ch ng khodn; Th6ng tu 07/2016m-BTC sta di;i Th6ng tr 2 t 0/2012/TT-BTC httong din
vi thdnh l6p ra hoqt dOng c6ng ty chlitlg khorin;
- Cdn ct Diiu lO C6ng ty C6 phan Chtrng khodn Artex;
- Cnn ci tinh hinh thrc ti hoat dong sdn xud kinh du.tnh ctirt Cdng ry.

Ngiy 0ll08/2018, Hoi ddng Quan tri (,,HDQT',) C6ng ty Cd phin Chfng khorin Arrex
("C6ng fy') da nhan duo. c Eon xin ri nhiem thdnh vi€n HDeT cLia 6ng L€ Ti6n D6ng.

_ Thing 09/2018, C6ng ry cing da hodn t6r qud trinh rdng v6n diAu lC ICn hon 969 ti
d6ng vd nidm yi5t c6 phieu giao dich tren Sd giao dich chong khodn Ftd N6i. E6 tang cuorg
nang llrc quen ly, drp ung y€u c;u quan tri C6ng ty m6t c6ch r6t nhit trong giai doqn ph6r
tri6n moi ndy, HDQT xdl rh6y can phii biu b6 sung rh6m 03 thanh vien HDQT vd 0l rhanh
vi€n Ban ki6m soAt ("BKS").

Vi vay, HDQT kinh rrinh Daih6i ddng c6 d6ng (.,DHDCD') xem xit th6ng qua cic v6n
d€ li6n quan d6n nhin slr c0a HDQT vd BKS C6ng ty cu rhd nhr sau:

L Ch6p thuin dd nghi xin thdi giil chfc vrt thdnh vien HDeT cia 6ng L6 TiCn D6ng
l. Chap thuan d€ nghi xin th6i git chtc vu lhenh vien HDeT cia 6ng t; Ti6n Dong k€ tu
ngdy 0l/08/2018.
2. Giao Ban T6ng Cidm d6c xem xdt vd giii quytit c6c vin dd vd quydn loi, chi dO cia
6ng L€ Ti6n D6ng theo ding quy dinh COng ty va cia ph6p luar c6 lien quan.

3. Ong L€ Ti6n Ddng c6 tiich nhiem ban giao c6ng viec, rai IiCu cho ngudi dugc HDeT
phan c6ng tiCp nhan.

II. Th6ng qua vigc biu b6 sung thinh vien HDeT C6ng fy
1 56luqng rhinh vi€n I{DQT bAu b6 sung:

HDQT C6ng ty d€ xu5t bdu b6 sung rh6m 03 thenh viCn HDeT nhiCn ky 20t4 - 2019
ciu C6ng ty.

2. Ti€u chuin, ttidu kien tr&thinh rhlnh vi6n EDeT:
. Ngudi duoc de ci, ring ci thanh vien IIDeT cia C6ng ty phai drip ung cric ti€u chuin,

diau kiCn theo ding quy djnh cia ph6p luar c6 li6n quan vd Di6u iQ C6ngry.



IIL Th6ng qua vi$c bAu b6 suDg thinh vi€n BKS Cdng ty
1. 56 luqng thitrh vi6n BKS bAu b6 sung:

HDQT C6ng ty dA xudt biu b6 sung th€m 0l thanh vi€n BKS nhiern ki 2Ol4 - 2019

cria C6ng ty.

2. Ti6u chufn, tfi6u kien tr&lhioh thinh viCn BKS:
Ngudi dugc dA cq tng ct thanh vi6n BKS cna C6ng ty phai d6p tmg c6c tieu chuin,

tli€u ki€n theo drlng quy dinh cna ph{p luat c6 li€n quan va Di6u le C6ng ty.

IV. Th6ng qua Quy ch6 bAu cft b6 sung thinh vi6n HDQT, thnnh vi6n BKS theo hinb
thfc dy Y ki6n c6 d6ng bing v5n btn

1. HDQT kfnh trinh DHDCD xem xdt th6ng qua Quy chti biu cl} b6 sung thdnh vi6n

HDQI thanh vi6n BKS C6ng ty nhiQm kj 2Ol4 - 2Ol9 theo hinh thfc ldy j kiiin c6 dOng

bing ven ben (d\r theo Quy ch6 bAu cn dinh kdrn).

2. Danh sdch fng vien blu thanh vi€n HDQT. ung vidn blu thanh vi6n BKS dugc tAp hgp

hi nhiirg ngudi d6p rng di ti6u chuAn, diAu kien theo quy dinh cia phep luit c6 li6n quan,

Dieu le C6ng ty vi c6 ddy dn hd so hqp lp nQp va C6ng ry dfng thdi han quy dinh. Danh sdch

nay se ougc HUv I r?p va cong Do r4, rnreu Dau cu gur cac vuy co oong,

V. Tri6n khaithuc hien:
ciao ch tich HDQT chi tri t6 chfc tri6n l'hai thuc hien viec lry y ki6n c6 a6ng bing

vln bdn d6 bAu b6 sung thenh vi€n HDQT va thdnh viin BKS theo quy dinh tai Diiu te C6ng

ty C6 ph6n Chr?ng khodn Artex vd quy dinh crla phdp luat c6 li€n qriaD.

Kinh lrinh Dai hdi dong co tldng xem xCl va !h6ng qua.

Tran fo.ng cem on./. /
NGauANTRI?--Noi nhAn.

- Nhu Kinh gui;

- Lrru HCNS.
6rY-.,/ coNc
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Nguy6n Thanh Binh
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Ha N1i, ngayD{thtng l0 ndm 20t8

pHrfu LAy f KrfN c6 o6nc n,iNc vix niN
DAr Hor DONG cd D6xc c6xc ry c6 puin cHitNc KHoAN ARTEX

Kinh sLi: Quy c6 d6ng:

Dja chl:

Qu6c rich:

s6 CMND/ the cccD/cidy cNEKKD:
Ngdy cip: Noi c6p:
36 luqng c6 phan sd hilu:
Sii luqng c6 phAn c6 quydn bi,iuquy6t:

L Ten C6ng ry: CONG Ty cO PHAN cHtlNG KHOT{N ARTDX
Dia chi tru sd chinh: Tang 5, Tod nha FLC Landmark Tower, Dudng L€ Dfc Tho, phudng

Mi Dinh 2, Quan Nam Tt Li6m, Thanh phii Hd Nai. Viir Nam.

. Gi6y phCp s6 85ruBCK-cP do Uy ban Chfng khodn Nha nudc cdp ngdy 03/03/2008 vd
Giey phdp di€u chinh s6 73ruBCK-cP do tJy ban Chfng kho6n Nhd nudc ciip ngaty 06/09/2018.
II. Mgc tlich I6y j ki6n:

. H6iddngquan fi C6ng ry Cii phin ChLmg khodn Artex (..C6ng ty,,) x6t th6y cdn l6y j ki6n
c6 d6ng bing vdn brin dri th6ng qr:a c6c v6n dd thu6c thAm quyan cia Dai h6i ddng c,5 d6ng (chi
ti6t theo.Td.trinh S(5:3.S/20I8iTIr-HDQT-ART ngayC<7tOZOtg crta HQi ddng qu6n tr! grii kdm
theo Phieu lay ), ki€n ney).

lll. vin 
'Ji 

cin liy y t<iin tti rtr6ng qua:th6ng qua:

NQi dung bi6u quyilt

Th6ng qua viec mi6n nhi€m chinh thLic ong L€ Ti6n
D6ng th6j giti ch0c vu thdnh viCn HQi d6ng quin tri
C6ng ty k6 tn ngey 0I /8/2018

Th6ng qua viQc biu bii sung 03 (ba) thinh vien HOi

ddng quin tri C6ng ry C,3 phan Chrng khoan A(ex
nhiem k' 2014 - 2019

Th6ng qua vi€c bau b6 sung 01 (m6t) thdnh vi€n Ban
ki6rn so6t C6ng ty C6 phan Chung khodn Arrex nhi€m
k' 20r4

Th6ng qua Quy chi! bdu cri b6 sung thAnh vien HOi

d6ng Quin tri, thdnh vien Ban kidm cria C6ng ty Cti
phan Chf,ng kio6n Anex nhiCm ki 2Ol4 - 2019

Th6ng qua vi€c giao Chi tich HOi ddng quAn tri C6ng
ly chi lri lo chic lriin klai lhFc hidn v;ec biu b6 sung
thAnh vi6n HOi ddng quhn tri, thrinh vi6n Ban Ki6m
sodt theo quy dinh tai Quy ch6 biu ctr, Eidu lQ C6ng
ty ve quy dinh cia phrp luat c6 li€n quan.



Luu ! vi aich thtlc bitu quy&:

- D;inh dAu (x) holc (4 vdo Ol trong 03 6: Tdn thdnh, hoic KI6ng t6n thdnh hoic Kh6ng
c6 j kiiin;

- Phi6u bi6u quyiit kh6ng hgp lC trong cdc trudng hqp sau: (i) ddnh diu veo tr) 2 6 trd len tai

cing mot v6n d,i crin I6y j kiiin thi phdn bi3u quy6t tai vAn dd d6 kh6ng hqp le; (ii) kn6ng
c6 chii ky (ndu c6 d6ng la cd nien), kh6ng c6 cht ki cta nguoi d?i dien hqp phdp vd d6ng

d6u (n6u c6 d6ng li tri chrlc); (iii) phong bi da bi md trudc khi kirim phi6u; 1iv,) gui vd

C6ng ty sau thdi han quy d!nh; (v) phi6u bi sna chna, r;y xd4 ddni d;u th6m ki hieu;

- Khi cA 3 6 (tdn thanh, kl6ng trn thdnh, kh6ng c6 j ki6n) t4i vdn dA cin l6y j kiiin kh6ng
ilugc d{nh dAu nhung C6 d6ng vAn ky, ghi 16 he ten ve d6ng d6u (niiu ld tri chrlc) vdo

Phreu bjeu quyil l})i duqc xem lii kh6ng c6 y ki€n.

IV. Gr&i Phi6u l6y f ki6n vA thdi h4n nhin Phi6u l5y f ki6n:

C6 d6ng c6 thd gui Phi6u lAy t ki6n da ffi ldi va C6ng ty C6 phan Chfng khorn Anex
lrrdc 17h00 ngdy 25lhdng 10 dm 2018Iheo mot trong cec hinh lhric sau:

l. cui thu bao dem vA dla chi sau:

- .. ong ry | o phan Lntng Knoan Afle.x

Dia chi: TAhg 5, Khu Vdn phdng Tod nhA FLC Landnark Tov)er, D@ng Le Dtc Tho,

Phuons Mi Dinh 2. Qudn Nam Tn Lian. Thdnhph6 Ha NAi. yiet Nom

2. Grii ban scan/anh chgp Phi6u I6y j ki6n vio hdm thu di€n tucia C6ngty
3. cui Fax Phiiiu I Ay i k16n to1 st 024j9368377

Qui Cd d6ng vui ldng gui Phidu ldy i ki€n tbeo dring quy dinh. Truong hqp Quy C6 d6ng

kh6ng gLii Phi€u t6y j ki6n thi coi nhu da ltr bd quyen lidu quytlt drii vOi c6c vin dd n6u tr6n.

C6c tdi li6u kem theo Phi6u l6y j ki6n nay cnng duqc dang tei d,ing thdi tr€n lrang th6ng
tin dien ii cia C6ng ty C6 phdn Chrmg kho6n enex lai dudng ljnk: http://www.artexsc.com.vn,
cnuyen mlrc Lo oong.tl./ ._

li
NGtJol D4r DrpN THEO pHip Lrqi,T
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Nguy6n Quinh Anh Nguy6n Thenh Binh

X6c nhan c'ia C6 d6ng

lhy gnt fo no ren neu co aong ta ca nnan:
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HdNQi,ngay thdng 10 ndn 2018

BAN KrEM soAT CONG Ty cd pIIiN cntlr.lc rcrol,w .mrnx
NHIDM Ki 2014_ 2019

- Cdn ct Lnit Doanh nghiAp si; 68/20t4/eHl3 vd c1rc vdn bdn hthng dAn thi hdnh;
- Cdn ct Diiu t6 COng U Ci phin Chting *hotin Artat,

CHI./ONG I
QUY DINH CHUNG

Didu l. Ph?m vi diau chinh vn at6i ruqng rhvc hi€n biu crfr
1.1. Quy ch6 ndy duoc st dUng cho viQc bdu cn b6 sung thanh vi€n HOi ddng quan tri

("HDQT"); thdnh viCn Ban kidm so6t (.,BKS,,) C6ng ty C6 phin Chfng khoiin Artex
("C6ng ty") nhiem k' 2014-2019, duoc thuc hien theo hjnh rhic tdy j kien co <lOng
bing vdn bdn.

d6ng cda C6ng ty do Trung tam Luu ky ching kioan Vier Nam ljp tai
03 / 10/20 t8).

1.2. D6i tugng thuc hien bau cLi: C6 d6ng sd hiiu c6 phin c6 quydn b;6u quyi5t ve dai aien
theo riy quyin cia c6 d6ng sd htu cir phdn c6 quydn bi6u quy6t (rheo danh srich c6

. DE cu, tN. .,tt"A$#9,Til;or ooxc qu.iin rnr
Didu 2. Ti6u chuin vjr dilu kien tdm th:i'rh vi6n HOi ddng qurrr tri

-fi€u 
chudn vd didu ki€n lijn thdnh vien HDeT:

2.1. C6 di rdng luc hdnh vi den su, kh6ng rhu6c rt6i rugng bi cam rhdnh lap va quan l),
doanh nghiep rheo quy dlnh cia Lnar Doanh nghiep.

2.2. C6 trlnh d6 chuy€n m6n, kinh nghie trong quan lli kinh doanh hoec kinh nghiem
Irong linh vuc chirng kho6n, tdi chinh, ngan hang.

2.3. Kh6ng phni Ii T6ng Girim d6c/ Girim d6c, thdnh vi6n HQi ddng eudn tri, thanh vjCn
H6i d6ng thinh vi€n crta c6ng ty chfng khoen khdc; kh6ng duo. c ddng rhdi tdm thdnh
vi6n HQi d6ng qudn tr! cia rr€n ndm (05) c6ng ty khdc.

2,4. Kh6ng duqc tirng ld thdnh vi6n H6i d6ng euin tri hodc dai dien theo phdp tuat cia
mot c6ng ty b! phd san hodc bi cem hoat d6ng do nhitng vi pham ph6p luet nghiem
trQng.

2.5. Khdngdd ctir vdo H6i ttdng qudn tri nhan vien c0a mot don vi kidm to6n d6c tap rhuc
hien ki6m toen cho C6ng ty trong vdng ba (03) nem qua.

2.6. Cdc tiCu chuan va diau ki6n kh6c theo quy dinh cria ph{p ludt.
Di6u 3. Da.cq ri.ng cir thinh vi€n HDeT vA s6 tuqng ri,ng vi6n ttuqc tti cir, ung cri
3.1. Vi6c de ct nguoi vdo H6i d6ng euAn tri rhuc hi€n theo co ch6 sau:
a. Cdc c6 d6ng nim giti c6 phin c6 quydn biilu quyiit trong thdi han liCn tuc it nh6t seu

(06) thdng (ttrih dcn ngdy 03/l0/2018 - ngny lnf Drnh sich c6 d6ng cho mlrc rlich ldy
y kirln c6 Oong blng vin bdn cria C6ng ty) cd quyCn tu minh hoec cr)ng nhau l6p
nh6m d€ ring cr7 de ctl tng vien cho vi trl thdnh vi€n HDQT.



Lo oong noac nnom cO oong nam 8lU tol lnleu I U"/o so cO phan cO quyen bleu quyel

trong rhoi h?n li€n tpc it nhit seu (06) rh6ng cd quyan gqp s6 quyin bidu qulet cria

tiing ngudi lai voi nhau d6 da cri c6c ing vi6n HQi d6ng Quan tri. C6 d6ng holc
nh6m c6 ddng orim giii dudi 20% s6 c,5 phin c6 quydn bi6u quy6t trong thdi hqn liCn

tUc it nh6t s6u thdng dugc dd ct mQt (01) rlng vien; ti 20% d6n dudi 30% duo. c dd cri
t6; da hai (02, rmg vi6n: rt 30o/o rrd lin duo. c di cri di s6 rhg vi€n theo quy dinh lei
rJreu J.r cua vDy cne nay,

3.2. 56 luarg thdnh vien HDQT du<r. c blu ld: 03 nguoi.
3.3. Trudng hqp h6t thdi han nh{n hd so dd cu, ring ct theo quy dinh tai Didu 6.2 Quy chii

ndy md s6 luong ung vi€n HDQT th6ng qua dA cu vi ung cu vin kh6ng dn s5 luqng
can thi6t theo quy dinh tai Kioan 3.2 Diau ndy, thi HDQT duong nhiQrn c6 quyin rld
cri ii,ng viCn cho di sii luong cdn thitit theo quy dlnh t?i Khoan 3.2 cta DiAu nay.

Di6u 4. Da cri, ri'ng cri thnnh vi6n BKS ye s5 lu.dng fng vietr duqc da cri, ri'ng ci'
4.1. ViQc dd cu ngudi vio Ban ki6m sodt hi€n theo co ch6 sau:

a. Cric c6 d6ng nim gift c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t trong thdi han li€n tuc it nhSt seu

(06) thdng (tinh ddn ngiry 03/10/2018 - ngiy lap Danh sdch c6 d6ng cho muc dich liy
y ki6n c6 d6ng bing vdn ben cia Cdng ty) c6 quyen tu minh hoac cing nhau iap nh6m
dti rng c di cn ung vi€n cho v! tri thanh vi6n BKS.

b. C6 d6ng nim giii it hon I0% c6 phin c6 quyin biiiu quy6t trong thdi han liCn tlc it
nhet siiu thiing c6 th€ lip hqp phiiu biu viro ri,i nhau da di cu cdc ung vien vdo BKS.
C6 d6ng holc nh6m c6 d6ng nim gie t[ l0% dugc da cn dr.i s6 fng viCn theo quy

dinh Lai D;iu 4.2 cia Quy chd na].
4.2. 56 luong thanh vjen BKS duo. c biu la: 0l ngudi.
4.3. Trudng hop h6t thoi han nhin h6 so dd cu, fng ci theo quy dinh tai Dilu 6.2 Quy cl'.

ndy mir s6 luong ung vi6n th6ng qua dd cri vi irng cu van kh6ng drl s6 lLrgng cin thi.r
theo quy dinh tai Khoan 4.2 Diau ndy, thi BKS duong nhi€m c6 quydn di ci ftng r iin
cho du ro Lrong cin rlrial lheo qu) Jinh lai KIru:in 4.2 cia Diiu niy.

Oiiu 5. Tierr rhuin vi diiu kifn ldm thinh vien k,im soit vien

Kiem sorr r iin phdi djp lrng cdc riiu chuan rr riiu liin sau:

- Cd ndng luc hdnh vi dan su day di vd kh6ng thudc d6i tuqng bi c6m thdnh lap vi qurn
ly doanh nghi€p theo quy dinh crlla Luat Doanh nghiep;

- Kh6ng phei lA vo hoec ch6ng, cha de, cha nu6i, me de, me nu6i, con de, con nu6i, anh

ruol. chi ruot. em ruQL cia thanh v;in Hoi dong quen lri. rhanh vi€n Ban Tong gidm

d6c;
- Kh6ng gin cdc chfc vu quan ly trong C6ng tyj kh6ng ldm vi€c trong bO phan k€ toiin,

taichinh cia C6ng ty;
- Khdng le thdnh viCn hay nhan vien c|ja c6ng ty ki6m to6n doc lap thqc hien ki6m torin

cac b6o ceo lai chinh cua cdng ty rrong ba (0J) nlm liin rruoc do:
- Thdnh viCn Ban ki6m sort kh6ng dngc ddng tho-i le thdnh viCn Ban ki6m sodt, ngudi

quan ll/ cria C6ng ty chtng khoen khdc;
- C6c tieu chuan vd diCu kien kbec theo quy dlnh cia phep luat.

Di6u 6. H6 so tham gia iid cri, ri,ng cir thinh vi€n HDQT, thnnh vi6n BKS
6.t. Hd so tham gia fng ci. d€ cu rhinh rien HDQT. thinh vien BKS bao gdm:

a) Don da c4 fns ct thdnh vi6n HDOT, thdnh vi6n BKS (thco mau dinh kdm Quv ch6

rifiyri

b) So yiiu li lich do ung vien tu kiai;



c) Ban sao Chfng minh nhan der/cdn cudc c6ng dan/h6 chi6u vd c6c bing cdp chLrng
nhan trinh dO hoc van ctu t?ng vien:

d) Gi6y ny quy6n dd cu hqp IC (hong trudng hqp c6 d6ng riy quy.n cho ngudi khtrc tt€ ct
hoec nh6m c6 d6ng de ct);

e) Gidy x6o nhdn s6 c6 phdn ma c6 d6ng hoAc nh6m c6 d6ng da ci sd htru li6n rgc trong
vdng 06 th6ng gin nhdt (inh d6n ngdy O3/t0/20 1 8 - ngay tap Danh s6ch c6 tlOng cho
rngc dich I6y j kidn cd d6ng bdng van bin crla C6ng ty).

6.2. Hd so dd ct, trng crl phai duoc gni va H6i d6ng qurn tri C6ng ty trBtc 17h00 ngdy
2511012018 theo dia chi sau deyl
Try sd C6ng ry C6 pbin Chring khoCn Artex
Dia chi: TAng 5, Tda nhi FLC Landmark Tower, Duttrg L6 Dfr Thg, phudng
My Dinh 2, Quatr Nam TjrLiCm, Thdrh ph6 He NOi
DiCn tho4i: 024.39368366. -Fax 024.39368377

6.3. Chi nhilng h6.so dA c ung cn rl6p img dn diau ki€n dB cri/rtng ci vi nhiing fng vien
ddp lirtg dt dieu ki€n tuqng ung cia thdnh vi€n HDeT, thenh vi6n BKS m6i du c dua
vieo danh sech tng vi€n dd biu cr!.

cHttoNc IIr
BAU CII THiNH VISN HOI DONG QU,iN TRI, T}IANH VITN BAN KIiM SOAT

Di6u 7. Phuqng thtic b:iu cri
7,1. M6i c6 d6ng c6 t6ng sti phiiiu biu tuong rhg v6i t6ng sii c6 phdn c6 quyin Uiiiu quyi5t

(bao g6m sd hiiu vd duoc riy quy6n) nhin v6i s6 thdnh vi€n duoc bAut
7.2. C6 d6ng c6 rhd ddn h6t r6ng srl phiilLr biu cho m6t hoac m6t s5 ung vien.
Di6u 8. Phi5u biu vn ghi phi6u biu
8.1. M6i c6 d6ng/nguoi duoc riy quydn cia c6 d6ng sc duoc cjp m6t phii5u biu cn thdnh

vi€n HEQT, thanh viCn BKS, tr€n d6 c6 ghi ma s6 c6 d6ng, s6 c6 phin vi t6ng s6
phi6u biu cna c6 dOng lrrong fng vdi sd thanh vi€n droc bdu, danh s6ch c6c ring vi€n.
Phieu duoc d6ng dau cia C6ng ty.

8.2. I'hiiu biu cn hgp l€ Lhi c6.ti c6c diiLr tien saul
a) Phi6u biu cho ring vi€n c6 tCn trong danh s6ch va trong pham vi s5 tuong rhenh vien

can bau da duoc HDQT, rhenh vien BKS ch6t theo danh s6ch di ct l_rng ci cia c6

b)

8.3.

a)

b)

oons.

Kh6ng thuoc lruong hoD qu) dinh taj muc 8.j Djau nay.
Phiiiu biu cri kh6ng hoo 16 ni-{u thu6c m6t trong cdc trudng hqp sau:
Phiiiu bdu c& kh6ng c6 d5u crla C6ng ty;
Phiiiu bdu cu birdch, gach, rdy x6a, sria chfra, ghi thCm t€n fng vi€n kh6ng thu6c danh
srich img vi6n di dugc c6ng b6 tru6c khi fi6n henh ldy j kiiSn;
Phi6u bdu c|i, ghi th€m nhtng th6ng tin kiac, th€m ky hi€u ki6ng phn hqp;
Phitiu kt6ng kj t€n vi ghi 16 h9 t€n;
Phi6u blu cn gii vA C6ng ty qud thdi han quy dinh.
Cdc Phi6u biu cn kh6ng hqp le kh6ng duoc tinh vdo k6t qud biu cu.
C6ch ghi Phii5u bdu ct:
Tich d6u (x) holc diu (V; vdo c6t T6n thanh/Khong T6n thinh/Kh6ng c6 j kiiSn:
Khi ddng j biu ddn toin b6 phitlu cho 1 img vidl: rich veo c6t Tdn thanh tai dong
tuong trng vdl tdn rnrg vi6l d6.

Khi biu ddu phidu cho c,ic riDg vie,r. tiuh vAo uot TAn rhrnh rat ddng tuong |rng voi ren
cta ljt ce tins vien.

c)

d)

e)

8.4.

8.5.

,)
+



b) C6 d6ng/dai diQn rly quyin cria c6 d6ng c6 th6 ddn phi6u bAu cho mQt hodc mdr s5
ing vidn hoAc kidng biu cho ung riin ndo.

Didu 9. Nguy6n tic trring cftthnnh vi€n HDQT, thntrh vien BKS
9.1, Ngudi trtng ct thdnh vi6n IIDQT, thdnh vi6n BKS dud. c xec dinh theo s6 phi6u biu

tini tir cao xu6ng thip, bit dau tri ltng vicn c6 s6 phitiu bAu cao nh6t cho diin khi ili s<i

lhanh vien HDQT. thanh vi6n BKS cin biu bd sung.

9.2. Trudng hgp c6 tir hai (02) fng vi€n rrd len d4t cirng si5 phii5u biu cao nh6t bing nhau
thi HDQT se se ti6n hanh l6y j ki6n c6 tl6ng bing van ban dd bdu hi trong s5 cdc r?ng

vi6n c6 s6 phiiiu bdu bing nhau.

Di6u 10. Nguy6n ric ki6m phi6u
10.1. HDQT t6 chfc kitim phi6u vri l6p bi€n bnn ki6m phi6u dudi slr chung ki6n cia Ban

K iem sodt hoac cria cd d6ng kiong nim gin chric vu qurn li Ca)ng ty.
10.2. Nguydn t5c kiiim phi6u: Sau thi ktit thfc thdi han nhan phj6u, Ban ki6m phiiiu ki6m

tra toen bO cdc phi6u gui vd C6ng ty va d6n hinh Jlp Bi€n bin kiiim phidu bao gom
cdc n6i dung chinh: T6ng s6 c6 d6ng vd,4odc ngudi duo. c r.iy quydn cia c6 ddng tham
gia bd phi6u, s6 phitiu hqp 16, sii phi6u klr6ng hqp IQ, s6 phiiiu biu cho tung ri.ng vi6n
vao HDQT, BKS.

103. Ket que bau cli se duoc ghi nhAn tai Nghi quyet cta DHDCD.
Diiu 11. Hieu lqc thi hinh

Quy ch6 bAu ci niy girm 03 Chuong, ll Diau, c6 higu lgc sau khi dugc DHDCD
th6ng qua vd chi dp dung cho vi6c biu bo sung thdnh vi€n HDQT nlriem kj 2014 -
2019 theo hinh thfc liy )i ki.in c6 d6ng bing vin ban nAm 2018 cLia Cdng ty C6 phin
Chrins khoiin Artex.

TM. HOI D6NG QUAN TRI
CH{j TICII

Nguy6n Thanh Binh
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coNG TS
cai PHAN

crnhc rso,ilv
ARTEX

cdxc rv c6 pnAN
cntltc rnoAN mrrx

coNG HdA xA HoI cHir NGHIA vrET NAM
Doc lap - TF do - H?nh phric

I8/NQ-DHDCD-ART Hd NAi, ngay thing10ndn2018

NGHI Q{TYET
ThOng qua mot s5 vin dd thufc thim quyin cia Dai hoi atdng c5 at6ng

o4r ugr odNc cd odNc
C6NG TY c6 PHAN cHi],IG KHoiN ARTEX

- Cdn c* Ltfit Doanh nghiQp si5 68/2014/QH13 dutrc Qu6c h6i mfic C6ng hda Xd hQi
Chi nghTa yiet Nam thing qua ngdy 26 thAng 11 ndm 2014;

- Cdn ct Ludt Chimg khodn s6 70/2006/QHt 1 ngay 29/06/2006, LuAt sd 62/20i1/eHI2
sita d6i, b6 sung Lult Chthg khodn vd cdc vdn bin htdng ddn thi hdnh ngoy
24/11/2010:

- Cdn c* Dieu lA cua C6ng ty C6 phlin Ching khodn Artex;
- Cdn ct BiAn bdn kiim phiiu biiu quyh rheo hinh thic kly i ki6n ci d6ng bing vdn bdn

cia C6ng ty C6 pkln Ching khodn Artex ngay ... /... /2018,

QU}'ET NCHJ:

Didu 1: Th6ng qua viQc mi6n nhiQm chinh thric 6ng L€ Ti6n D6ng thOi giii chr'ic vu thdnh
vi6n H6i ddng qudn tri C6ng ty Cd phdn Chung kho6n Arrex C C6Dg ty') k6 tir
ngiy 0l/8/2018.

Diiu 2: Th6ng qua vi€c biu bd sung 03 (ba) thdnh vi6n H6i ddng qunn tri Cong ty Cd
phin Chrmg khorin Arrex nhi6m kj,2014 2019.

Didu 3: Th6ng qua vi€c biu bii sung 0l (m6t) thinh vi6n Ban ki6m sodt C6ng ty C6 phin
Chirng kiorn Artex nhiem k' 2014 -20i9.

Didu 4: Th6ng qua Quy ch6 bdu cri b6 sung lhinh vien HOi dong Quin rri, rhanh vien Ban
kiem sodt cira Cdng ty Cri phin Chung kho6n Artex nhiem ki 2014 - 2019.

Didu 5: Giao Chi tich H6i ddng Quan tri Cdng ty chi tri 16 chuc tri€n khai thuc hien viec
bdu b5 sung rhdnh vi6n H6i ddng Quen rri, thanh vi6n Ban Ki6rn so6t theo Quy che
bau cri, quy dinh tai Di6u lQ C6ng ty vd quy dinh cia phep luer c6 li€n quan.

Di6u 6: Nghi quytit niy c6 hi€u luc ki5 hi ngdy ki.
HQi d6ng Qudn tri, Ban Ki6m sorit, Ban Trang Girim d6c vi cric Ban/phdng li€n
quan trong C6ng ty C6 phln Chr?ng khorin Artex chiu trrch nhiem thi hdnh Nghi
quy6t ndy./.

Noi nhi,t:
- Nhu Diau 6;

- Luu: HCNS.

TM. IIOI DONG QUAN TRI
CHI] TICH IIOI EONG QUAN TRI

Nguyil Tharh Binh



 
 

 
 

ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex 

 
Cổ đông/Nhóm cổ đông (Tổ chức/cá nhân): 

STT Tên cổ đông 

Số CMND/Thẻ 
CCCD/Hộ 

chiếu/ĐKKD, Nơi 
cấp, Ngày cấp 

Số cổ phần sở 
hữu trong thời 
hạn 06 tháng 

liên tục 

Tỷ 
lệ%/Vốn 
điều lệ 

Chữ ký/Chữ ký 
của người đại 
diện hợp pháp 

và đóng dấu đối 
với tổ chức 

1      

2      

3      

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Artex, tôi/chúng tôi đề cử: 
Ông/Bà (Tổ chức/cá nhân).……………………………………………..……………….……. 
Ngày sinh………………………….…Nơi sinh…………………..…………………………… 
Địa chỉ thường trú………………………………………………………………….………….. 
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Giấy CNĐKDN số ……………………………………………. 
Ngày cấp………………tại……….................................................................................................. 
Trình độ học vấn………………………….Chuyên ngành………………………..…………... 

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Artex nhiệm kỳ 2014 – 2019. 

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)…………………… có đủ điều kiện để đề cử vào 
vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Artex và quy định pháp luật có liên quan./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG             
(Ký và ghi rõ họ tên/Người đại diện theo 

pháp luật ký tên đóng dấu) 
 
 

 
Hồ sơ kèm theo:  

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; 
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn; 
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên 

tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 
03/10/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Artex). �

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………………., ngày        tháng       năm 2018



�

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
…………………..,  ngày        tháng       năm 2018 
 

ĐƠN ỨNG CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex 

 
  

Tôi là (Tổ chức/cá nhân): ………………………………………………………………. 
Ngày sinh:....................................Nơi sinh............................................................................. 
Địa chỉ thường trú:................................................................................................................. 
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ Số GCNDKDN số:................................................................ 
Ngày…………………..cấp........................tại…….……………………………………….. 
Trình độ học vấn:...............................Chuyên ngành............................................................. 
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ 
đông ngày 03/10/2018:.........................cổ  phần, tương ứng với:.........%  vốn điều lệ của 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. 
Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Artex nhiệm kỳ 2014 -2019. 
Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị 
theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và quy định pháp luật có 
liên quan./. 
Xin trân trọng cảm ơn!  

 CỔ ĐÔNG 
(Ký và ghi rõ họ tên/Người đại diện theo 

pháp luật ký tên đóng dấu) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hồ sơ kèm theo:  

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; 
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn; 
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở 

hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi 
cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính 
đến ngày 03/10/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 của Công ty 
Cổ phần Chứng khoán Artex). �



 
 

ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 
Kính gửCông ty Cổ phần Chứng khoán Artex 

Cổ đông/Nhóm cổ đông (Tổ chức/cá nhân): 
 

STT Tên cổ đông 

Số CMND/Thẻ 
CCCD/Hộ 

chiếu/ĐKKD, 
Nơi cấp, Ngày 

cấp 

Số cổ phần sở 
hữu trong thời 
hạn 06 tháng 

liên tục 

Tỷ lệ%/V
điều lệ 

Chữ ký/Chữ ký của 
người đại diện hợp 
pháp và đóng dấu 

đối với tổ chức 

1      

2      

3      

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Artex, tôi/chúng tôi đề cử: 
Ông/Bà (Tổ chức/cá nhân)……………………………………………..……………….……. 
Ngày sinh………………………….…Nơi sinh…………………..…………………………… 
Địa chỉ thường trú………………………………………………………………….………….. 
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Giấy CNDKDN số :………………………………….………... 
Ngày  cấp………………………tại…..……………………………………………………...... 
Trình độ học vấn………………………….Chuyên ngành………………………..…………... 

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Artex nhiệm kỳ 2014 – 2019. 

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)……………….……… có đủ điều kiện để đề cử 
vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Artex và quy định pháp luật có liên quan./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG              

(Ký và ghi rõ họ tên/Người đại diện theo pháp 
luật ký tên đóng dấu 

 
 
 
 
 
 
Hồ sơ kèm theo:  

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; 
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn; 
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục 

trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 03/10/2018 - ngày 
chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex). �

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…………., ngày        tháng       năm 2018



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
…………………..,  ngày        tháng       năm 2018 

 
ĐƠN ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 
 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex 
 
  

Tôi là (Tổ chức/cá nhân): ……….……………………….…………………………… 
Ngày sinh:....................................Nơi sinh...................................................................... 
Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................... 
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Giấy CNĐKDN số:................................................Ngày 
cấp...............tại…..…………………………………………………………………… 
Trình độ học vấn:...............................Chuyên ngành...................................................... 
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách 
cổ đông ngày 03/10/2018:.....................cổ  phần, tương ứng với:.........%  vốn điều lệ 
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. 
Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Artex. 
Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát 
theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và quy định pháp luật 
có liên quan./. 
Xin trân trọng cảm ơn!  
 CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên/Người đại diện theo 
pháp luật ký tên đóng dấu) 

 
 

 
 
 
 

 
          Hồ sơ kèm theo:  

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; 
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn; 
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở 

hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi 
cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
(tính đến ngày 03/10/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 của 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex). �
�

�
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