
Phụ lục số 01 
Appendỉx 01 

GIẢY UỶ QUYÈN THựC HIỆN CÔNG BÓ THÔNG TIN 
POWER OFATTORNEY TO DISCLOSEINFORMATION 

(Bon hành kèm theo Thông tư sổ 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Tài chính hướng dan công bổ thông tin trên thị trường chứng khoản) 

(Promulgated wiíh íhe Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 ofthe Ministry 
of Finance guiding the Jnformation disclosure on securities markets) 

Tên công ty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Company name Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

Sô: , ngày ... tháng năm 
No: month... day year 

GIẢY UỶ QUYÈN THỤC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN * 
POWER OI ATTORNEY TO DLSCLOSEINFORMATION* 

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán 

To: - The State Securities Commission 
- The Stock Exchange 

Iằ Bên ủy quyền(sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố 
thông tin)/Mandator (hereinafter referred to as ,ẩParty Ais a companv, 
organìzơtion subịect to disclosure information )'. 

- l èn giao địch của tô chức, công ty/ Trading name of organization, 
companv: 

- Tên quỳ đầu lư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng 
ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại c\ì\xng)IName of public 
securiíies invesímení fund (in case the fund management company registers 
authorizedperson to disclose information for public fund) 

- Mã chứng khoấn/Securities code: 
- Địa chỉ liên lạc/Address: 
- Điện thoại/Telephone : Fax: Email: - Website: 

' A p  d ụ n g  c h o  đ ỏ i  l ư ợ n g  c ó n g  b ò  t h ô n g  t i n  l à  l ô  c h ứ c  
•ippiiecl forcompanies'organi:a/ionsin chcirge nf in/ormơtion disclosure 



II. Bên được ủy quyền(sau đây gọi là "Bên B") IAuthorizedparty (hereinafter 
referred to as "Paríy tì "): 

- Ông (Bầ)/Mr (Ms/Mrs): 
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)//D card No. (or Passport No.): Ngày 

cấpIDate ofỉssue Nơi cấp/Place ofissue... 
- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence: 
- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ Position in the organization, company: 

III. Nội dung ủy quyền(Content of authorization)\ 
- Bên A ủy quyền cho Bên B làm " Người được ủy quyền công bố thông tin" 

của Bên A/ Party B is appointedas the "Authorizedperson lo disclosein/òrmation " ọ/ 
Party A. 

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin 
đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật. 

Party B is responsible on behalf of Party A to perform the disclosure 
obligations fully, accurcitely andpromptly in accordance with the law. 

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày/ This Power of Aitorney shall take 
effect from đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của/ until a written 
notice of revocation is sabmitted by ( Tên tô chức, 
công ty, công ty quản lý quỹ)/ (Name of organization, company/Name of Jund 
management company). 

BÊN A /PARTY A 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

LEGAL REPRESENTA TIVE 
(Ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu) 

(Sigrtature, full name and seal) 

BÊN B /PARTY B 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, fuỉl name) 

Tài liệu đính kèm/Attachmenísễ. 
- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại 

Phụ lục 3/Curriculum vitae of the authorized person to disclose in/òrmation as 
Appendix 3; 
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Phụ lục số 02 
Appendix 02 

GIẤY UỶ QƯYÈN THỤC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
POWER OFATTORNẼY TO DISCLOSEINFORMATION 

ịBon hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the 
Ministry ọf Finance guiding the !nformation disclosure on securities markets) 

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

THE SOCỈALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

, ngày ... thảng năm 
day month year 

GIẢY UỶ QUYỀN THỤC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN* 
POWER OFA TTORNEY TO DISCLOSEINFORMA TION* 

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán 
- Công ty đại chúng/công ty quản lý quỳ 

To: - The State Securities Commission 
- The Stock Exchange 
- Public companv/fund management company 

1. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là nhà đầu tư cá nhân có nghĩa vụ 
công bố thông tin)/Mandaíor (hereinafter referred to as "Party A is an individual 
invesíor subịecl lo information discỉosure Rules) 

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): 
- Quốc tịch/ Nationality: 
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)///) card No. (or Passport No.): Ngày 

cấpỈDate ofissue Nơi cấp/Place ofissue... 
- Địa chi thường trú/ địa chỉ liên hệ/ Permanent residence/Address: 
- Mã sô giao dịch (dôi với NĐTNN) Trading Code (for/oreign investors): 

' Ap dụng cho dôi tượng cõng bồ thõng tin là cá nhân 
Apphed/orindividualsìn charge of in/ormation disclosure 
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- Các tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc Tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu 
Cỏ)/The securities trading ciccoimts or depositorv accounts (ự any): 

2. Bên đưọc ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B") lAuthoriiedparty íhereina/ier 
referred to as "Party B "): 

a) Trường hợp tố chức dược chỉ dịnh, ủy quyền thực hiện công bố thôrm tin/ In 
case a legal entiíy is designaled, authorized to disclose in/ormalion: 

- Tên tố chứcILegol entity's name: 
- Địa chỉ trụ sở chính (dịa chỉ liên lạc)/tel/íax/email///fí7í:/ offìce uddress 

(address)/tel/fax/email.... 
- Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 

tương đương, ngày cấp... nơi câp...INumber of iegal eníity's Registration Business, 
Operation License or equivalen! legaỉ documenísdate oị issite... place ofissue... 

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật cứa tố chức/ rên cua cá nhân mà tô 
chức đó chỉ định thực hiện việc công bô Ihône, Ũn/Name oJ the ỉegaì representalive of 
íhat legal entitv/Name of authorizecì person of thai legal entity who is cỉirectly in 
charge of information disclosure:.... 

b) Trường họp cá nhân được ủy quyền thực hiện côna bố thông tin/ ỉn case an 
individual is designaíed, authorized to disclose in/ormation: 

- Ông (Bầ)/Mr (Ms/Mrs): 
- Quốc tịch/ Nationalily. 
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)//!) card No. (or Passporl No.): Ngày 

câpIDote ofissue Nơi câp/Ploce ofissue... 
- Địa chỉ thường trú/ Permanení residence/: 
- Nghề nghiệp, nơi công tác, địa chỉ nơi công tác/ Occupaíion: at: 

working address:... 
- Chức vụ tại tố chức, công ty nơi công tác/Position in the organization, 

company. 
III. Nội dung ủy quyền(Content ofauthorization)\ 

Băng giây ủy quyên này: bcn A uỷ quyên cho bên B làm "Người công bô 
thông tin của bên A". Bên A có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch cô 
phiếu/chứng chỉ quỹ của mình cho bên B và chịu trách nhiệm vẽ tính dây dủ. kịp 
thời, chính xác đối với thông tin cung cấp cho bôn B. Bên B có trách nhiệm thực hiện 
nghĩa vụ công bố thông tin liên quan dến các giao dịch của bên A theo quy định pháp 
luật/ Bv this authorizaíion: Party A authorize Party B to do "The disclosure of Party 
A". Party A shall provide informalion on share/ fund certựìcate transacđtions lo Parly 
B and be responsible for the completeness, timelìness and accuracỵ of the 
information provided to Party B. Party B shall per/orm the obligations ọj 
information disclosure relating to the transactỉons of party A in accordance with the 
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Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày/ This Power of Attorney shall take 
effect from đến ngày/to hoặc đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn 
bản của bên A/ until a xvritten notỉce of revocation ỉs submitted by Party A. 

BÊN A /PARTY A BÊN B /PARTY B 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký ghi fỹ họ tên, đỏng dấu - nếu là tổ chức) 

(Signature, full name) (Signature, full name and seal- in case oflegal entity ) 



Phụ lục số 03 
Appendix 03 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 
CIRRĨCƯLLƯM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 cua 
Bộ Tài chính hướng dân công bo thông tin trên thị trường chứng khoán) 

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 20ì5 oịỉhe 
Ministry of Finance guiding the Information dìsclosure on securities markets) 

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

THE SOCIALIST REPƯBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happìness 

ngày ... tháng năm... 
day month....year 

BẢN CUNG CẤP THÔNG Tm/CIRRICVLLƯM VITAE 

Kính gửi: - ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán 

To: - The State Securities Commission 
- The Síock Exchange 

1/ Họ và tên ỊFuii name: 
2/ Giới tính/iSex: 
3/ Ngày tháng năm sinhIDate of birth: 
4/ Nơi sinh/Place ofbirth\ 
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)//Đ card No. (or Passport No.): Ngày 
cấpIDate of issue Nơi cấpIPlace of issue 
6/ Quốc tịch/Nationality. 7/ Dân XộdEíhnicẳ: 
8/ Địa chỉ thường trủ/Permanent residence: 
9/ Số điện thoại/Telephone number: 
10/ Địa chỉ email/Email: 
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in 
an institution subject to information disclosure Rules : 
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khảdPositions in others companies: 
13/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong ẩỏ-./Number of shares 
ỉn possession accountingfor ....% of registered capilal, of whitẻh: 
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' Dại diện (lên tô chức là Nhà nưó'c/cổ dông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu://'oễs5eẼy5 
on behalf of (Staíe/straíegic investor/other institution): 

! Cá nhân sở hữu/ Possess for own occounV. 
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu cỏyother commitmení o/holdỉng shares (if any): 
15/ Danh sách người có liên quan của người khai /List of related persons of 
declaraní: 

sr\ 
ẳ\V). 

rên cá 
nhân/tô 
chức/ 

Name of 
individuaỉ/ 
instituíion 
al related 

person 

Số CMND/HỘ chiếu (đối với 
cá nhân) hoặc số GCN đăng 
ký doanh nghiệp. Giấy phép 

hoạt động hoặc giấy tò pháp lý 
tương dương (đổi với tổ chức), 
ngày cãp. nai ẹẩp/ Number of 

ỈD or Passpor! (for inđiviđuaỉ) 
Or Number of Business 
Regisỉralìon, Lịcense of 

Operation or equivaỉent legal 
documents (for instilulion), 
dale of issue, place o/ issue 

Số lượng CP/CCQ 
nắm giữ, tỷ lệ sở 

hữu trên vốn điều lệ 
của công ty đại 
chúng, quỹ đại 
chúng (nếu có)/ 

Number of 
shares/fund 

certịfìcates in 
possession, 

OMmership rate of 
registered capital of 
the publìc companv, 
public fund (if any) 

Môi quan hệ/ 
Relationship 

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu cỏyReỉoted 
interest with pablic companv, public§ fund (if anv): 
17/ Ọuvền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conỷỉict 
inleresí with pubỉic companv, public fund (if anv)•' 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật/ ỉ hereby certify that the information provided in this cv 
is Irue and correct and ỉ wiỉl bear the fu.ll responsibility to the law. 

NGƯỜI KHAI / 
DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(Signature, full name) 

\ g u i v i  c ó  1  l ẽ n  q u a n  I h c o  q u >  đ ị n h  l ạ i  k h o a n  3 4  D i ê u  6  l . u ậ t  C h ứ n g  k h o á n  n g à y  2 9  t h á n g  6  n ă m  2 0 0 6  

R c l a t e d  p c r s o n s  a r c  s l i p u l a t e d  i n  A r t i c l e  3 4 .  p a r a g r a p h  3 4  o l  t h c  I . a v v  o n  S e c u r i t i c s  d a t e d  2 9 l h  J u n e  2 0 0 6  
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Phụ lục số 04 
Appendix 04 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
ANNƯAL REPORT 

(Ban hành kèm theo Thông tu số ỉ 55 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 cua 
Bộ Tài chinh hướng dân công bo thông tin trên thị Irường chứng khoán) 

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on Ocíober 06, 2015 oflhe 
Mỉnisỉry of Finance guiding the ỉn/òrmaíion disclosure on securiiies markels) 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN/ANNUAL REPORT 
Tên Công XylName of Company 

Năm báo cáo/Year 

IỆ Thông tin chung/ Generaỉ information 
1. Thông tin khái quát/ General informaíion 

- Tên giao dịch/ Trading name: 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sỐ/Certifìcate of business 
registration No: 
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Chvner 's capital: 
- Địa chỈ/Address: 
- Số điện ihoại/Telephone: 
- Số fa\/Fax: 
- ỊVebsừe: 
- Mã cổ phiếu (nếu cỏySecurities code (ifany): 

Quá trình hình thành và phát triên/Incorporation and development process 
- Quá trình hình thành và phát triến/ Foundation and development process 

(ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kế từ khi 
thành lập đến nay/ Date of incorporation, time oýlisting, and development milestones 
since the establishment until now). 

- Các sự kiện khác/Other events 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/ Lines and locations of the business: 
- Ngành nghê kinh doanhỈLines of the business: (Nêu các ngành nghê kinh 

doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm 
gần nhất/ Specify major lines of business or products and services which accounl for 
more than 10% of the total revenue in the last 02 years). 

- Địa bàn kinh doanhILocation of business: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh 
doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất/ Specỉýỵ major 
locations of business which account for more than 10% of the tolal revenue ỉn the 
last 02 years). 
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3. Thông tin về mô hình quan trị, tô chức kinh doanh và bộ máy quản lý/ 
Ịnformation about governance model, business organization and managerial 
apparotus 

- Mô hình quản trị/ Governance model. 
- Cơ cấu bộ máy quản lý/ Managementstrucíure. 
- Các công ty con, công ty liên kết/ Subsidiaries, associated companies: (Nêu 

danh sách, địa chỉ. lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở 
hữu cúa Công ty tại các công ty con, công ty liên kết/ (Specị/ỳ the names, addresses, 
maịor fields of produetion and business, paid-in charter capital, ownership rates of 
íhe Compơny in such subsidiaries, associated companies). 

4. Định hướng phát íriên/ Development orientations 
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty/ Main objectives of the Company.. 
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn/ Development strategies in medium and 

long term. 
- Các mục tiêu phái triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và 

chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công tyICorporate 
objecíives with regard to Corporate environment, society and community 
Sustainability. 

5. Các rui ro/ Risks. íNêu các rủi ro có thế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty, trong đó có rủi 
ro vê môi trường)/ Specify the risks probablv affecting the production and business 
operaíions or the realization of the Companv's objectives, including enviromnentaỉ 
risks). 

II. Tình hình hoạt động trong năm/ Yearly Operatìons 
ỉ. Tình hình hoạt động san xuât kinh doanh/ Situatìon of production and 

business operaíions 
- Kêt quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm/ Results of busỉness 

operalions in the year. Ncu các kết quả đạt được trong năm. Nêu những thay đổi, 
biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản 
phâm. nguỗn cung câp.. .\\\JSpecify the results achievedfor the year. Speciýỳ major 
changes and movements in business strategy, revenue, profìts, costs, markets, 
products, supplies, etc.. 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch/ Implementation situation/actual 
progress against the plan: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế 
hoạch và các chi tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không 
đạt/ đạí/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kè./Comparing the 
actuaỉ progress with the íorgets onđ the results of the preceding years. Analyzing 
specific reasons of the unachievement/ achievement/ excess of the targets and against 
the preceding vears. 

2. Tô chức và nhân Sự/Orgonization and Human resource 
- Danh sách Ban điều hành/ Lisl of the Board of Direcíors: (Danh sách, tóm tắt 

lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công 
ty phát hành cúa Tông Giám đốc, các Phó Tống giám đốc, Kế toán trưởng và các cán 
hộ quàn K khác/ List, curriculum vitae and ownership percentage in voting shares 
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and other securities issued bv the Company of the General Director, Deputy General 
Directors, Chỉef Accountanl and other managers). 

- Những thay đối trong ban điều hành/ Changes in the Bourd of Management: 
(Liệt kê các thay đối trong Ban điều hành trong nẫm)/(Lisl the changes in the Board 
of Management of the year). 

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đối irong chính sách 
đối với người lao động.INumber of staffs. Summary and changes of the employee 
policies. 

3. Tinh hình đâu tư, tình hình thực hiện các dự án/ Investmení activỉtỉes, projecl 
implementation 

a) Các khoản đầu tư lớn/ Major investments: Nêu các khoán đầu tư lớn được 
thực hiện trone năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự 
án/), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán 
chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và 
phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/khône. dạt tiến độ đã công bố và cam kết)/ 
Speciýỳ major investments implemented for the year (including /Inancial investments 
and projects investmerit), the implementation progress of major proịects. Incơse the 
Company has conducted public offering for the projecắts, il is necessarv to indicale 
the progress of implemeníation of the projects and analỵze the reasons incase ọf 
achievement/failure ío achieve the announced and commitíed tcirgets. 

b) Các công ty con, công ty liên kết/ Subsidiaries, associated companies: (1 om 
tăt vê hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết)/ 
(Summarizing the operations and /ìnancicil situaíìon of the subsidiaries, associated 
companies). 

4. Tinh hình tài chính/ Pinanciaỉ siluation 
a) Tình hỉnh tài chính/ Financial situation 

Chỉ tiêu/ Financìal Figure Năm /Year 
X- 1 

N ă ni/ Year 
X 

% tãng 
giam/ % 
clt an gí' 

* Đô/ề với tổ chức không phai là tố chức 
tín dụng và tô chức tài chính phi ngân 
hàng/ Applicable for organization other 
than credit institutions and non-bank 
financial institutions: 

Tổng giá trị tài sảnIToial asset 

Doanh thu thuần/Net revenue 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 

Profư from operating activiíies 

Lợi nhuận khác/ Other pro/ìts 

Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax 

Lợi nhuận sau thuế/ Profỉt after tax 
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j Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/ Payout ratỉo 

1 * Đổi với tố chức tín dụng và tổ chức tài 
I chính phi ngân hàng/ Applicable to 
credit ỉnstitutions and non-bank 
fìnancial institutions: 

1 ống giá trị tài sản/ Toíal asset 

Doanh thu/ Revenue 
, 

l huê và các khoản phải nộp/Taxes and 
payables 

Lợi nhuận trước thuế/ Before tax profư 

Ị Lợi nhuận sau thuk.ỊẠfter tax profư I 

- Các chỉ tiêu khác/ otherfìgures\ (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công 
ly để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhấtIdepending on the 
specific characteristics of the industry and of the Company to clariỷy the company's 
operating results for the lasí two vears). 

b) Các chi tiêu tài chính chủ yếu/ Major Jìnanciaỉ benchmarks: 

Chí tiêu/ Benchmarks Năm ÌYear 
X - 1  

Năm ỈYear 
X 

Ghi 
ch Ú/Noíe 

ỉ. Chi tiêu vê khả năng thanh toán/ 
Solvency raỉio 

+ Hệ số thanh toán ngắn 
hạn/Currení raíio: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

(Short term Asset/Short term debt) 

+ Hệ số thanh toán nhanhIQuick 
ratio: 

Tài sản ngan han - IỉànR tồn kho 
Nợ ngăn hạn 

Short term Asset - ìnventories 
Shơrt term Debt 

2. Chi tiêu vé CO' câu vỏn/ capital 
structure Ratio 

+ Hệ số Nợ/Tống tài sầĩi 
ịDebtẸĨotal ossets ratio) 

+ ỉ lệ sò Nợ/Vốn chủ sớ hữu 
(Debl (hvners ' liquiiy ratio) 
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3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/ 
Operation capability Ratio 

+ Vòng quay hàng tồn kho/ 
Inventory turnover: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 
bình quân (Cosl of goods 
soỉd/Average inventory) 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
(Ne í revenue/ TotalAssets) 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/ 
Target on Profitability 

+ Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần (profìt after 
tax/ Net revenue Ratio) 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn 
chủ sở hữu (proỹit after tax/ total 
capital Ratio) 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 
tài sản (proỹỉt after tax/ Toỉaỉ assets 
Ratio) 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/Doanh thu thuần 
(Operating profìt/ Net revenue 
Ratio) 

Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng/For credìt 
institutions and non-bank financial institutions: 

Chỉ tiêuIFigures Năm /Year 
x-l 

Năm/Year 
X 

Ghi 
chú/No te 

l. Quy mô von/ Capital scale 

- Vôn điêu lệ/ Charter Capital 

- Tông tài sản có/ Total assets 

- Tỷ lệ an toàn vòn/Capitaỉ 
adequacy ratio 
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2. Kê í qua hoại động kinh doanh/ 
operating results 

- Doanh sỏ huy động tiên gửi/ Cash 
deposits 

- Doanh sô cho vayỈLendings 

Doanh sô ihu nợ/Debt collection 

• Nợ quá hạn/ Outsíonding debts 

- Nợ khó đòiIBad debt 

! llộ số sử dụng vôn/ Incremental 
Capital Ouíput Ralio 

- Tv lệ nợ báo lãnh quá hạn/Tông sô 
dư bao lãnh(Overdue outstanding 
undenvritten debt/ Toíal outstanding 
debt Ratio) 
-Tỷ lệ nợ quá hạn/Tông dư nợ 
(Overdue outstanding debts/ Total 
debt Ratio) 
-  ỉ V  lộ nợ khó dòi/Tỏng dư nợ (Bad 
debt/ Totol debt Rotio) 

3. Kho nâng thánh khoan/ Soỉvency 

- Khá năng thanh toán ngay/Short 
tenn solvencv 

- Khá năng thanh toán chung/ 
GenerơlSữlvencv 

5. Cơ càu cô đông, thov đỏi vỏn đầu taẳ của chủ sở hữu/ Shareholders structure, 
change in the owner 's equiív. 

a) Cô phần/Shares: Nêu lông số cố phần và loại cổ phần đang lưu hành, số 
lượng cổ phần chuyến nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 
theo quy định pháp luật. Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp 
công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm 
yết chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng 
khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến 
quyền. nghTa vụ của công ly liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ 
tại nước ngoằì/Specif\' total number and types of Ịỉoating shares, number of freelv 
transferable shares crnd number of preferred shores in accordance with the law, 
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Company Charter and commiíments of the owner. Where íhe companv has securities 
traded in foreign countries or underwrited the issuance and listing oj securiiies in 
Ịoreign countries, it is required lo specịỷy ihe /oreign markels, the num be r uj 
securities to be traded or underwritten and important informaiion concerning the 
rights and obỉigations of the compcmy related to the securities traded or underwritten 
in foreign countries. 

b) Cơ cấu cố đông/Shareholders structure: Nêu cơ cấu cố dông phân theo các 
tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cố đông lớn, cố đông nhở); cổ đông tô chức và cô đông cá nhân; 
cố đông trong nước và cố đông nước ngoài, cố dôna nhà nước và các cố dông 
khác/Speciýy shareholders sỉructure bv ownership proportion (maịor, minoriiy 
shareholders); instituíional and individual shareholders; domeslic unci /ureign 
shareholders; State and other shareholders). 

c) Tình hình thay dôi vôn dâu tư cua chu sơ hữu/ Change in the owner 's equitv: 
Nêu các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các dợt chào bán ra công chúng, 
chào bán riêng lẻ, chuyến đối trái phiếu, chuyến dổi chứng quyền, phát hành cố phiếu 
thưởng, trả cô tức băng cô phiêu V.V./ Speciýy equity increases for the vear including 
public offerings, prìvate offerings, bond conversions, warrant conversions, issuance 
ofbonus shares, shares dividend.etc. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỳ/ Transaction of íreasurv stocks: Nêu so lượng cố 
phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ dã thực hiện Lron&ì năm bao gôm 
thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và dối tượng giao dịch/ Speciýy number 
of existing treasury stocks, list transacíions of treasury stocks conducted for the year 
including ỉrading times, prices and counter parties 

e) Các chứng khoán khác/ Other securities: nêu các đợt phát hành chứng khoán 
khác đã thực hiện trone, năm. Nêu số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện 
đang lưu hành và các cam kêl chưa thực hiện của công ty với cá nhân, íô chức khác 
(bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đen việc phát 
hành chứng khoánISpecify olher securities issuance conducted during the year. 
Speciỷy the number, characíerisíics of other types of fỉoaíing securities und 
outstanding commitments of the Company lo other individuals, organiiutions 
(including Company's staffs and managers) relaíed lo the secặuriiies issuunce. 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công tỵ/ Report 
related impact of the Company on the environment and society 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu/Management ofraw maleriaỉs: 

a) Tông lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đỏng gói các sán 
phẩm và dịch vụ chính của tô chức trong năm/ The total amouní of raw materials 
used for the manufacture and packaging of the products as well as services ọf the 
organization during the year. 

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chê dược sử dụng dê san 
xuất sản phấm và dịch vụ chính của tổ chức/ The percentage of materials recycled to 
produce products and services of the organization. 

6.2. Tiêu thụ năng lượng/ Energy consumption: 

a) Năns, lượng tiêu thụ trực tiếp và gián liếp/ Energy consumption - directly 
and indirectly. 

14 



b) Năng lượng tiết kiệm dược thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng 
hiệu quả/ ỉinergy savings íhrough initiatives of efficientỉỵ using energy. 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch 
vụ tiết kiệm năng lượne. hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kêt quả của các 
sáng kiến này/ The report on energy saving initiatives (providing products and 
servicắes to save energv or use renewable energy); report on the results of these 
initiaíives. 

6.3.Tiêu thụ nước: fmức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh Irong 
năm)/ Water consumption fwater consumption ofbusiness acíivities in the year) 

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng/ Water supply and amount of 
water used. 

h) Tý lộ phần trăm và tong lượng nước tái chế và tái sử dụng/ Percentage and 
total volume ofwoỉer recvcled anci reused. 

6.4. Tuân thu pháp luật về bao vệ mỏi trường/ Compliance xvìth the law on 
environmenlol proíection: 

a) Số lần bị xứ phạl vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 
môi trườns/ Number of iimes the companv is fined for /ailing to comply xvith laws 
and regulalions on environmenl. 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thú luật pháp và các quy 
dịnh về môi trường/ The toíol amonní to be fined for failing to comply with la\vs and 
fấegulations on the environment. 

6.5. Chỉnh sách liên quan đên người lao động/ Policies related to employees 

a) Số lượng lao dộng, mức lương Irurm bình đối với người lao độn&/ Number of 
empìovees, averaạe woges of \vorkers. 

b) Chính sách lao dộng nham dám háo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cua người 
lao dộng/ Lobor policies to ensure health, sofety and welfare of workers. 

c) Hoạt động dào tạo người lao dộng/ Training employees 

- Số giờ đào tạo trung hình mồi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân 
viên/ The average number of íraining hours per yeor, according lo the staff ancỉ 
classị/ìed stoff. 

- Các chương trình phái tricn kv năng và học tập liên tục đê hỗ trợ người lao 
dộn2 đảm bao có việc làm và phát triến sự nghiệp/ The skills development and 
coníinuous leaming program to supporí workers employment and career 
development. 

6.6. Báo cáo liên quan đên trách nhiệm đôi với cộng đông địa phương/ Reporl 
on responsibility for local communiíy. 

Các hoạt động đầu tư cộng dồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao 
e.ồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng/ The community investments and other 
community development octivities, including financial assistance to community 
ủservice. 
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6.7. Báo cáo liên quan ãên hoạt động thị trường vôn xanh theo hướng dân cua 
UBCKNN/ Green capilal market activiíies imder the guiciance oj the ssc. 

Lu~u ỷ/Note: (Mục 6 phân II Phụ lục này, công ty có thê lập riêng thành Báu 
cáo phát triên bển vững, trong đó các mục 6.1, 6.2 và 6.3 không băt buộc đôi với các 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lài chính, nẹân hàng, chứng khoán, 
bao hiêm)/ (As for Section 6 of Part II of this Appendix, the companv mav set up a 
separaíe Sustainability Development Report, in which the items 6.1, 6.2 and 6.3 are 
not mandatory for companies operaíing ìn seclor of /ìnance, bcmking, securitỉes cmd 
insurance ). 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc/ Report and assessment of the 
Board of Management (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt 
của công ty/the Board of Management reports and assesses on the situation in all 
aspects of the Company) 

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám dốc tối thiếu phải bao gôm các nội dung 
sauIThe Board of Managemení 's reports and assessments shall include aí least the 
folỉowìng contents: 

1. Đánh giá kết qua hoạt động san xuât kinh doanh/ Assessment of operating 
results 

- Phân tích tông quan về hoạt động cúa công ly so vứi kê hoạch/dự lính và các 
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước dây. Trường hợp kết qua sản xuất kinh 
doanh không dạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm cúa Ban Giám đôc 
đối với việc không hoàn thành kế hoạch sán xuất kinh doanh (nếu có)/ Generaỉ 
onalỵsis of company's operations againsí the targets and previous operating results. 
In case the operating results do not meet targets, clearly state the reasons cmd 
responsibilities of the Board of Directors for such results (ifan\>). 

- Những tiến bộ công ty đã đạt ẩ\xạo.!The Company 's achievements. 
2. Tình hình tài chính/ Pinanciaì Situation 
a) Tình hình tài sản/ Assets 
Phân tích tình hình tài sản. biến dộng tình hình lài sản (phàn lích, đánh giá hiệu 

quả sứ dụng lài sản, nợ phải thu xấu, tài sán xấu ảnh hưởng dên kêt quả hoại dộng 
kinh doanh)/ Analysis of the assel, changes in assets (analysis, assessment oJ the 
effĩcìencỵ of asseís usage, baci liabilities, bad assets that affecỉ business results). 

b) Tình hình nợ phải trả/ Liabilities 
- Tình hình nợ hiện tại. biến dộng lớn về các khoản nợ/ Current íiebts, mcýor 

changes of debts. 
- Phân tích nợ phải trả xấu, ánh hưởna chênh lệch cúa ủ lệ íìiá hối đoái dên kêt 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh cúa công ly, ảnh hưởng chênh lệch lãi \ay/ 
Analysis of outstanding debís, impacl of the exchange rale changes on operaling 
results of the company, and the cost ofborrowing to the company 's results. 

3. Những cái tiến về cơ cấu tô chức, chính sách, quan lý/ hnprovements in 
organizational síructure, policies, managemení. 

4. Ke hoạch phát triển trong tương lai/ Development pỉans in the future 
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5. Giải trình cua Ban Giám đốc đối với ỷ kiến kiêm toán (nếu có)- (Trường hợp 
ỷ kiến kiêm toán không phái là ý kiên chấp thuận toàn phân)/Explanation of the 
Board of Directors for auditor's opinions (if any) - (In case the auditor's opinions 
are not absolutelv approved). 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đếrt trách nhiệm về môi trường và xã hội của 
công ty/ Assessment Report related to environmental and social responsibility of 
companv 

a. Đánh giá liên quan đến các chí tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, 
phát thải...)/ Review concerning the environmental indicators (water consumption, 
energy, emissions ...). 

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao dộng/ Review concerning the 
problems of workers 

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa 
phương/ Review conceming corporate responsibility towards the local community 

IVẺ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công 
ty cố phần)/Assessmenís of the Board of Management on the Company's operation 
(for ịoint stock companies) 

ỉ. Đánh giá cua Hội đông quan trị vê các mặt hoạt động của Công ty, trong đỏ 
cỏ đánh giá liên quan đẽn trách nhiệm môi trường và xã hội/ Assessments of the 
Board of Management on the Company 's operation, including the assessment reỉated 
lo environmental and social responsibiliíies. 

2. Đảnh giá cua Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công 
ty/Assessment ofBoard of Directors on Board of Management' performance 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị/ Plans, orientations of the 
Board of Directors 

V. Quản trị công tyíCorporate governance (Tổ chức không phải là tổ chức 
niêm yết khône bất buộc phải công bố các thông tin tại Mục này)/Non-listed 
organizations are not obliged to disclose the information in this Section'). 

I. Hội đồng quan trị/ Board of Dỉrectors 
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trễ\JMembers and structure of the 

Board of Directors'ễ (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có 
quyên biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên 
độc lập và các thành viên khác; số lượne chức danh thành viên hội đồng quản trị do 
từng thành viên Mội đồng quản Irị của công ty nam giữ tại các công ty khác/ (list of 
members ()f the Board ơf Managemení, percentages of ownership in voting shares 
and other securities issued by the company, cỉearly Specify independentand other 
members; number of positions that a member the Board of Management held in other 
companies). 

b) Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị/The committees of the Board of 
Director: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồna quản trị và thành viên trong từng tiểu 
banIListing the committees of the Board of Directors and members of each 
committee). 

c) Hoạt dộng của Hội đồng quản irị/Acíiviíies of the Board of Dìrectors:  đảnh 
giá hoại dộng cua Hội dồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng 
quán trị, nội dung và kếl quả cua các cuộc họp/Assessment on the Board of Directors, 
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specị/ỳing the number of meetings, contents and results of Board of Dỉrectors 
meetings. 

d) Hoạt động cua thành viên Hội đồng quan trị dộc lập/Ac!tivitỉes of independeni 
members of the Board of Directors.Hoạt động của các tiếu ban trong Hội đồng quản 
trị/ Activities of the committees of the Board of Direcmtors: (đánh giá hoạt dộng cua 
các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thế số lượng các cuộc hợp của từng Liếu 
ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp/ assessmení of activities of the committees 
of the Board of Directors, specì/ying the nnmber of meetings of each committee, 
contents and results of the meetings). 

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứn£ chỉ đào tạo về quản trị 
công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quán trị tham gia các chương trình về 
quản trị công ty trong nămIList of members of the Board of Directors possessinẹ 
certificates on corporate gorvenance. List of members of the tìoard of Direcmtors 
participating in corporate governance training programs in the vear. 

2. Ban Kiêm soát/ Board of Supervisors 
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiếm soátIMembers and structure of the Board 

of Supervisors: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành/ list of members of the 
Board of Supervisors, percentages of ownership in voting shares and other securilies 
issued by the company). 

b) Hoạt động của Ban kiêm soải/Acíivities of the Board of Supervisors: (đánh 
giá hoạt động của Ban kiếm soát, nêu cụ thế số lượng các cuộc hợp của Ban kiêm 
soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp/Assessmení of the Board of Supervisors, 
specifying the number of meetings, contents and results of the tìoard of Supervisors 
meetings). 

3. Các giao dịch, thừ lao và các khoan lợi ích của Hội đồng quan trị, Ban giảm 
đốc và Ban kiếm soát/ Transactions, remunerations and interesls of the Board of 
Dìrectors, Board of Management and Board of Supervisors 

a) Lương, thưởng, thù lao. các khoản lợi ích/Salary, rewards, remuneration and 
benefìts: (Lương,thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc rống Giám đôc và 
các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công 
bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thế. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc 
các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải 
trình đầy ăủ/Salary, rewards, remuneration and other bene/ừs and. expenses for each 
member of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director 
and General Director and managers. Values of such remuneration, benefits and 
expenses shall be disclosed in details for each person. Non-material benefits or 
interests which have not been/cannot be quantified by cash shall be listed and 
accountedfor sufficiently). 

b) Giao dịch cổ phiếu của cố đông nội bộ/ Transactions of internal 
shareholders: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản 
trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc). Kế toán trưởng, các cán 
bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng 
nói trên/Information abouỉ share transacũons of the members oJ Board of Directors, 
members of the Board of Supervisors, Director (Generaỉ Director), Chiej 
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Accountont, manoíỊers, Companv Secreíary, mạịor shoreholders and the affiliated 
persons). 

c) I lợp đồng hoặc giao dịch với cố đôna nội bộ/ Contracts or transactions with 
internal shareholders: (Thông tin vc hợp đông, hoặc giao dịch đã được kỷ kêt hoặc 
dã dược thực hiện trong năm với côrm ty. các công ty con, các công ty mà công ly 
nắm quyền kiếm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiêm soát, 
Giám đốc ( Tông Giám đôc). các cán bộ quán lý và những người liên quan tới các đòi 
tượna nói trên/ỉnformaiion abouí the contracts, or transactions that Company's 
members of the Board of Supervisors, Director (General Director), managers and 
affứiated persons entered inío or executed in the vear with the company, subsidiaries, 
other companies in which the componv hoỉd the controỉ rights. 

d) Việc thực hiện các quy định vê quản trị công ty/ Implementation of 
regulations on corporaíe governance: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được 
thcoquv định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kê hoạch khãc 
phục/kế hoạch lăng cường hiệu quả Irong hoạt động quản trị công ty/Clearly speciỷy 
the contents xvhich have noi been implemented in accordance to the law on corporate 
qovernance. Reasons, solutions and remediation plans/plans to improve efficiency ìn 
corporalc qovemance). 

VI. Báo cáo tài chính/ Financial statements 
ỉ. Y kiên kiêm toán/ Auditor '.V opinions 
2. Báo cán lời chính được kiêm toán/Audited Jìnanciol statements (Báo cáo tài 

chính năm dã dược kiêm toán bao gôm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quá hoạt 
động kinh doanh: Báo cáo lưu chuyên tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 
thcoquy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường họp theo quy định pháp luật 
về kê loán và kiêm loán, công ty phải lập Báo cáo tài chính họp nhât hoặc Báo cáo tài 
chính tône hợp thì Báo cáo lài chính trinh bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo 
tài chính hợp nhai đồna thời ncu dịa chỉ công bố, cuna cấp báo cáo tài chính của 
công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tống hợp hoặc Báo cáo tài chính của đơn vị kế 
toán câp trcn/Audited annual fìnancial stalements include: Balance sheet; Income 
statement; Cash fỉow statement; Financial Staíements Explaination. In case the 
company has to prepare consolidated or general Financial Síatements in accordance 
to the law on accounlỉng and audil, the Financiol Statements presented in the Annual 
Reports shall be Ị he consolidated Fincmciaì Staíemenls; and the addresses where the 
fìnancial statements of the parent company or the general Financial Síatements or 
the /Inancial statements of superior accounting units to be published and provided). 

XÁC NHẠN CUA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
CONFIRMA TIONBY THE COMPANY'S LEGAL REPRESENTA TI VE 
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Phụ lục số 05 
Appendix 05 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
REPORTONCORPORATE GOVERNANCE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 20ì 5 
cua Bộ Tài chính hướng dân công bo thông í in trên thị trường chứng khoán) 

(Promulgated with the Circuỉar Nơ 155/2015/TT-BTC un October 06, 2015 oJ'lhe 
Ministry of Finance guiding the ỉnformalion disclosure on securities markels) 

Tên công ty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 
Company name THE SOCIALIST REPƯBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tụ- do - Hạnh phúc 
Independence - Preedom - Happiness 

Số: , ngày ... tháng... năm 
No. , day. ...month..., vear.... 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUÁN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT 
REPORT ON CORPORA TE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY 

(6 tháng/năm) 
(6 months/year) 

h £•. - ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán 

To: - The State Securities Commission 
- The Stock Exchange 

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: 
- Địa chỉ trụ sớ chính/Address of headoffìce\ 
- Điện thoại/ Telephone: Fax: Email: 
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 
- Mã chứng khoán/ Securiíies code: 

IỂ Hoạt động cua Đại hội đồng cổ đòng/Acíiviíies of the General Meeíing of 
Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng co đông 
(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình 
thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Informatỉon on meetings and resolutions / decisions of 
the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General 
Meeting of Shareholders adopted ỉn the form of written comments): 

Stt 
No. 

Sô Nghị quyêt/ Quyêt định 
Resolution/Decision No. 

Ngày 
Da te 

Nội dung 
Content 
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Ilế Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-
annual/annual reporís): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Informaíion about the 
members of the Board of Management: 

! Sít Thành Chức vu/ Ngày băt Sô buôi Tỷ lệ tham Lý do 
No. viên Posìtion đâu/không còn họp dự họp/ không 

HĐQT/ là thành viên HĐQT Percentage tham dự 
BOMs HĐQT/ tham dự/ họp/ 
member Duy Number of Reasons 

becoming/no attendance for 
longer member absence 
of the Board of 
Managemení 

Ong/Bà 
Mr./Ms. 

,, 1 
2. Hoạt dộng giám sát của 11 ĐỘT đôi với Ban Giám đôc/ Supervision by the 

BOD over the Director (Generaỉ Director): 
3. Hoạt động của các liếu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board 

of Directors' committees: 
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo 6 tháng/năm)/ 

Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semỉ-annual/annual reports): 

Stt 
No. 

Sô Nghị quyêt/ Ọuyêt định 
R esolution/ Dccision No. 

Ngày 
Date 

Nội dung 
Content 

IIIề Ban kiêm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Supervisory Board(Semi-
annuaỉ/annual reports): 

1. Thông tin về thành vicn Ban Kiểm soát (BKS)/ lnformation about members 
of Snpervisorv Roard: 

\ Stt Thành Chức Ngày băt Sọ buôi Tỷ lệ tham Lý do 
No. viên vụ đẩu/không họp BKS dự họp không 

BKS Posỉtion còn là thành tham dư Percentage tham dư 
Memhers of vicn BKS Number of họp 
Supervisory Day atíendance Reasons 

Roard becomịng/no for 
longer absence 

member ọf the 
Supervisory 

Board 
Ong/Bạ 
Mr./Ms. 

2. Hoạt động giám sát cua BKS đổi với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cố 
dong Surveillance octivities of the Sưpervisory Boardtoward the Board of 
Management, Board ọf Direclors and •ịhấrềkoỉdersị.. 
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3. Sự phối hợp hoạt động aiữa BKS đối với hoại động của HĐQT. Ban Giám 
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ The coordination aivong the Supervisury 
Boardwìth the Board of Monagemení, Board of Directors and dijferent managers: 

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Oíher activities of the Supervisory Board 
(ỉf anyỀ): 

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Traỉning on corporate governance: 
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên 

BKS, Giám đốc (Tống Giám dốc) điều hành, các cán bộ quán lý khác và Thu ký công 
ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ Training courses on corporale 
governance which members of Board of Management, members of the Supervisorv 
Boarci, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in 
accordance with regulations on corporaíe governance: 

V. Danh sách về ngưòi có liên quan cua công ty niêm yết theo quy định tại 
khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của 
ngưòi có liên quan của công ty vói chính Công ty / List of affỉliaíedpersons of the 
publỉc company as specified in cíause 34, Article 6 of íhe Securities Law (Semi-
annual/annual reporís) and transactỉons of affiliated persons ofthe Company yvith 
the Company) 

1. Danh sách về người có liên quan của côna ty/ List of affứiated persons of the 
Company 

STT Tên tô Tài khoản Chức vụ Sô Giây Địa chi Thơi rhời Lý do 
No. chức/cá giao dịch tại công tỵ NSH*, ngày trụ sở điêm băt điếm Reusons 

nhân chứng khoán (nếu có) cấp, nơi cấp chính/ đầu là không 
Name of (nếu có) Positiun NSH No. * Địa chi người có còn là 

organizaíi Securities at the date o/issue. liên hệ liên quan người có 
on/individ trading company place oỳ hsne Address Ti me of liên quan 

ual account (ỉf (if any) starting Ti me ọỷ 
any) to be ending 

aỷỳìiiated lu be 
person affìliated 

person Ẻ —  i  

Ghi chú/Nole: Só Giây NSH*: sỏ CMND/Hộ chiêu (đôi vùi cá nhân) hoặc Sô GCX 
đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt dộng hoặc giấy tờ pháp lý tương dương (đối với ló 
chức)/ NSH : ỉn case of ìndỉ\iduaìế. ỈD card/Passport No.; hì ca.se of oríỉaniiaiĩon ỉ.icen.se 
of establỉshment and operation/Certifwate tìf business registralion/equivalent legal 
documents. 

2ế Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: hoặc giữa công ty 
với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions 
between the companv and the affiliated persons or be!ween ihe company and mcỹor 
shareholders, internal persons and relatedperson oị internal person 

ST Tên tô Môi quan hệ Sô Giây Địa chỉ Thời diêm Sô Nghị Số lượng, tý Ghi 
T chức/cá nhân liên quan với NSH*, trụ sở giao dịch quyết/ Quyết lệ nám giữ chú 
No. Name of công ty ngày chính/ với công ty định cùa cố phiếu sau Nute 

organization/ Reìalionship cấp, noi Địa chỉ Ti me oj ĐHĐCĐ/ khi giao 
indiviđual cấp liên hệ transactions HĐQT... dịch 

NSH Address thõng qua Nimher. 
No. * (nếu có, nêu ownership 

date of rõ ngày ban proporiion 
issue, hành) of 
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place of 
issue 

Number of 
resolutions / 
decisions of 
the AGM/ 

BOM adopted 
(if any, 

specifỳ date of 
issue) 

shares/fund 
certificates 
holcỉ after 

the 
trcmsaction 

1  . . .  

Ghi chíưNote: số Giấv NSH*: sổ CMND/HỘ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký' 
doanh nghiệp, Gi ấy phép hoạt động hoặc giấy lò' pháp lý tương đương (đối với tô chức)/ 
NSH . ỉn case of individual: ỈD card/Passport No.; In case of oreanization: License of 
estabìishmení and operatiorưCertificẵate ofbusiness registration/equivalení legal documents. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội 
bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ Transaction 
between inlernol person of listed company and company's subsidiaries, or the 
companv in which listed company takes controlling power 

Thơi điêm Sô lượng, tỷ Ghi 
giao dịch lệ năm giữ chú 

Time of cổ phiếu sau Note 
transaclion khi giao 

dịch/ 
Number, 

ownership 
proportion 

of 
shares/fund 
certificates 
hold after 

the 
transaction 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions beíween the 
company and other objects 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát. Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập 
hoặc thành viên HĐQT. Giảm đổc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba 
(03) năm Irở lại đây (tính tại thời điếm lập báo cáo)/ Transactỉons be(ween the 
companv ctnd the companv that members of Board of Management, members of the 
Supervisorv Board, Director (CEO) has been a [ounding member or members of 
Board of Management, Dỉrector (CEO) in three (03) vears (calculated at the time of 
reporting). 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐỌT. ihành vicn Ban Kiếm soát. Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành 
vicn HĐQT. Giám đốc ( lông Giám đốc) điều hành/ Transactions between the 
compony and íhe company that related person of members of Board of Management, 

SU 
No 

Ngươi thựcT 
hiện giao 

dịch 

execulor 

Quan hệ Chức vụ SỐ Địa chi Tên công 
với người tại CTNY CMND/HỘ Address ty con. 

nội bộ Posiitỉon ạt chiếu, ngày công ty do 
Reluliimship listed câp. nơi câp CTNY 
wiìh ìníernaI company lũ nắm quvền 

person card/Passport kiổm soát 
No. , da le ọf Name of 

issue, place oý subsidiaries, 
issue the cọmpany 

which listed 
companv 
controỉ 
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members of the Supervisorv Board, Director (CEO) as a member of Board ()/ 
Management, Direclor (CEO). 

4.3. Các giao dịch khác cùa công ty (nếu có) có the mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiếm soát, Giám đốc (Tông 
Giám đốc) điều hành/ Other transactions of the company (ỉf any) may be bene/ìcial 
material or immaterial for members of Board of Managemení, members of the 
Supervisory Board, Director (CEO). 

VI. Giao dịch cố phiếu của người nội bộ và người liên quan của Iigiròi nội bộ 
(Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of ỉnternalpersons and relaíedperson ofỉnternal 
person (Semi-annual/annual reports) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của neười nội bộ/ List ofinternal 
persons and their affìliatedpersons 

Su Ho tên Tài khoản Chức vu tai Sô Đia chỉ Sỏ cô Ty lệ sở hữu Ghi 
No. Name giao dịch công ty (nêu CMND/H liên hê phiếu sở cô phiêu cuôi chú 

chứng khoán có) ộ chiếu. Adciress hữu cuỏi kỳ Note 
(nêu có) Positiort al ngày câp. kỳ Percentagư uf 

Securilies the companv nơi cap Number oJ share 
Irading (iýany) ỈD shares (nvnership ut 

accounl (if card/Pass oyvned ui the end (>f the 
any) porl No. , 

date oj 
ìssue, 

place of 
issue 

ĩ he end tìf 
the peritìd 

peritìd 

] (Tên 
người nội 
bô/ Name 
of 
mỉerna/ 
perstm) 
Tên 
người co 
liên quan 
cua 
người nội 
bô/ Name 
affiliated 
person 

2 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đôi với cô phiêu của công ty 
niêm yết/ Transactỉons of internal persons and afjìliated persons on shares of the 
listed company 

Stt Ngưòi thực Quan hệ với 
— J , 7— 

Sô cô phiêu 
\ 

sở hữu đâu Sô cò phiôu sơ hữu Lý do tảng. 
No. hiện giao ngiròi nội bộ kỳ cuôikỳ giàm (mua, 

dich Relationship Number oịshares Num be r oỳ shares bán, 
Transacỉion with internal owned at the beginniìig owned al the end ọ/ the chuyên dôi. 

executor person oflhe oeriod period thưởng...) 
Sô cô Ty lệ Sô cô Tý lê Reasons 
phiêu Percenlage phiêu Percentage for 

mcrease. 
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- — - • 
Numher 

ọf shares 
Number 

of 
shares 

decrease 
(purchase, 

sale, 
switch, 

rewcird...) 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other signiíìcant issues 

CHỦ TỊCH HĐQT 
CHAIRMAN OF THE BOD 

(Kỷ íên và đóng dấu) 
(Sign and seal) 
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Phụ lục số 06 
Appendix 06 

BÁO CÁO VÊ NGÀY TRỞ THANH/KHÔNG CÒN LÀ CÓ ĐÔNG LỚN, 
NHÀ ĐẦU Tư NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỬNG CHỈ QUỸ ĐÓNG 

REPORT ON THE DAY BECOME / IS NO LONGER MAJOR 
SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED 

FUND CERTIFICATES 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 20ỉ5 

của Bộ Tài chính hướng dân công bô thônọ, tin trên thị trường chứng khoán) 
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 oỊ the 

Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets) 

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - breedom - Happiness 

ngày ... tháng... năm 
day ... month... year 

BẢO CÁO VÈ NGÀY TRỎ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ co ĐÔNG LỚN, 
NHÀ ĐẦU Tư NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỬNG CHỈ QUỸ ĐÓNG 

REPORT ON THE DA Y BECOMING/NO LONGER BEING MAJOR 
SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MO RE OF 

CLOSED FUND CER TĨFICA TES 

Kính gửi: - Uy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán 
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ 

ỵq. - The State Securỉtỉes Commission 
- The Stock Exchange 
- The public company/The fund management companv 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/ ỉnformation on individual/institutional 
investor 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / Name of individual/instiíuíional 
investor: 

- Quốc tịch/ Nationality: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương 
(đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passporl No. (in case oJ individual) or 
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Certi/ìcate of business registralion No. (in case of organization), date of issue, place 
of issue. 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 
- Điện thoại/ Telephone : Fax: Email: Website: 

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cô 
phiếu/chứng chỉ quỹ) IRelated persons (currently holding the same types of shares/ 
fund ceríì/ìcates): 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan /Full name of related 
individuơl/Name of insíituíion: 

- Quốc tịch/ Naíionalitv.'. 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương 
(đối với tố chức), ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passporí No. (in cose of individual) or 
Certi/ìcate of business regislraíion No. or relevant legal documents (in case of 
organization), daíe of issue, place of issue, 

- Chức vụ hiện nay tại công tv đại chúng/ công ty quản lý quỳ (nếu có)/ Currení 
posilion al the public companv/fund management companv (if any)\ 

- Mối quan hệ với cá nhân/to chức đầu tư/ Relationship with the 
individual/institutional investor: 

3. Tên cố phiếu/chứng chỉ quỳ/mã chứng khoán sở hữu/ Name & code of 
share/fund certificate owned\ 

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ Trading account 
number with shares mentioned in paragraph 3 above : Tại công ty chứng khoán//n 
securilies companv : 

5. Số lượng, tỷ lệ cố phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao 
dịch/ Number, ownership proportíort ofshares/fund certificates held before the 
tronsacỉìon: 

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/tặng/được tặng/thừa 
kế/chuyến nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đối tỷ lệ sở hữu 
và trớ thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ 
của quỹ đóng/ Number of shares ỉfund certifỉcate purchase/sell/give/donate/donated/ 
inheritance/transfer/transferred/swap at date on which change of ownership ratio and 
hecoming/ no longer being o major shoreholder/ investors holding 5% or more of closed 
fund certị/ìcate happened: 

7. Số lượng, tỷ lệ cồ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 
(hoặc thực hiện hoán đôi)/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates 
hold after the transaction (or swap)\ 

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở 
hữu và trở thành cố dông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% 
chứng chỉ quỳ của quỹ đóng/ Trading dateon which change of ownership ratỉo and 
becoming/ no longer being a major shareholder/ investors holding 5% or more of closed 
fund certificate happened: 
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9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chửng chỉ quỳ neười có liên quan đang nám giữ/ 
Number, ormerhsip proportìon of shares/ fund certificates Câurrently held by the 
related person: 

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ 
sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/ýund cerlỉ/ìcates held by 
individual/organization investor together wỉth relatedpersons after the transaction: 

CÁ NHÂN/TÓ CHỨC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BÓ THÔNG TIN 

NA ME OF REPORTING ORGANIZA TỈON/IỈ\DÍ VID iJA L/PERSONS 
Á UTHORIZED TO DISCLOSEINĨ ORMẠ TION 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dàu- nêu có) 
(Signature, full name and seal - in case of organization) 
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Phụ lục số 07 
Appendix 07 

BÁO CÁO VÈ THAY ĐÓI SỎ HỮU CỦA CỐ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẢU TU 
NẮM GIŨ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG 

REPORT ON CHANGES IN OWNERSHIP OFMAJOR SHAREHOLDERS/ 
INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED FUND CERTIPICATES 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 

cua Bộ Tài chính hướng dẫn công bổ thông tin trên thị trường chứng khoản) 
(Promulgated with the Circidar No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the 

Ministrv of Plnance guìding the Information disclosure on securities markets) 

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

THE SỎCIÀLIST REPUBLIC OF VIETNAM 
lndependence - Freedom - Happiness 

ngày ... tháng... năm 
day ... month... year 

BẢO CÁO VÈ THAY ĐỒI SỞ HỮU CỦA CỒ ĐÔNG LỞN, NHÀ ĐÀU TƯ 
NẮM GIŨ TÙ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG 

REPORT ON CHÁNGES IN OWNERSHIP OF MA JOR SHAREHOLDERS/ 
INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICA TES 

Kính gửi: - ửy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sờ Giao dịch Chứng khoán 
- Công ty dại chúng/ Công ty quản lý quỹ 

l o: - The Staíe Securities Commission 
- The Slock Exchange 
- The public company/ The fund managemení company 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/ Information on ỉndividual/institutionaỉ 
investor 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / Name of individual/organỉzation 
investor: 

- Quốc tịch/ Nationality. 
- Số CMND. Hộ chiếu. Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc sổ Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấv phép hoạt dộng hoặc giấy tờ pháp lý tương đương 
(đôi với tô chức), ngày câp, nơi câp / ID card/Passporí No. (in case of individual) or 
Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place 
of issue. 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chi trụ sở chính/ Address: 
- Điện thoại/ Telephone : Fax: Email: Website: 
2. Người có liên quan của cá nhân/tô chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ 

phiêu/chửng chi quỹ) / Relaíed person (currently holding the same types of shares/ 
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fund certificates)\ 
- Họ và tên cá nhân/ rên tô chức có liên quan / Full name of related 

individual/organization: 
- Quốc tịch/ Nationaỉityv. 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ cân cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương dương 
(đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp / ID card/Passport No. (in case of ỉndividual) or 
Certỉficate ofbusiness registration No. (in case of organization), date ofissue, place 
of issue. 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỳ (nếu có)/ Currení 
position at thepublic company/fund mancigement companv (ifany)\ 

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ Relalionship with the 
individual/institutional investor: 

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ Name & code of 
share/fund certificate owned\ 

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ Trading account 
number with shares mentioned in paragraph 3 above: Tại công ty chứng khoán Un 
securities company. 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao 
dịch/ Number, ownership proportion ofshares/fund certi/ỉcates held before the 
transaction: 

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/dược 
tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyến nhượng/hoán đối (làm tỷ lệ sở hữu có thay 
đổi qua ngưỡng một phần trăm (}%)/ Number of shares / Jund certificate 
purchase/sell /give/donaĩe/donated/inheritance/transfer/transferred/s\vap (to do 
percentage of ownership has changed over the threshold of one percent (1%): 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỳ dóng nắm giũ' sau khi thực hiện giao 
dịch/ Number, ownership proportion of shures/fund ceríiỹicales hold afler the 
transaction: 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỳ đóng mà người có liên quan đang 
nắm giữ/ Number,onwerhsìp proportion of shares/ closed fund certificates currently 
heỉd by the related person: 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau 
khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certi/ìcates held 
by indivỉdual/organization investor and related person after the transaction: 

10. Lý do thay đôi sở hữu/ Reasons for change in ownership: 
11. Ngày giao dịch làm thay dối tỷ lệ sở hữu/ Date oJ change in ownership\ 
] 2. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/ Other signi/ìcant changes (if any)\ 

CẢ NHÂN/TÓ CHỨC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CÔNG BÓ THÔNG TIN 

NAME OFREPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS 
A UTHORIZED TO DISCLOSEINFORMA TION 

(Ký, ghi rõ họ iên, đóng dấu - nếu có) 
(Signature, full name and seal - in case of organization) 
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Phụ lục số 08 
Appendix 08 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA CÓ ĐÔNG SÁNG LẬP 
NOTICE OF TRANSACTIONS OF FOUNDING SHAREHOLDERS 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 thảng 10 năm 2015 của 
Bộ Tài chinh hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chửng khoán) 

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the 
Ministry of Finance guiding the Informatỉon discỉosure on securỉties markets) 

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

THE SOCỈALĨST REPƯBUC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

ngày ... tháng... năm. 
day ... month... year . 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA CÓ ĐÔNG SÁNG LẬP 
NOTICE OF TRANSACTIONS OF FOUNDING SHAREHOLDERS 

Kính gửi: - ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán 
- Công ty đại chúng 

To - The State Securities Commission 
- The Stock Exchange 
- The public company 

1. Thông tin vê cố đông sáng lập thực hiện chuyển nhượng/ Information about 
(he /ounding shareholder of the transfer: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tố chức/ Name of individual/organization : 
- Quốc lịch/ Nationality. 
- Số CMND. Hộ chiếu. Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chửng 

nhận dăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoại động hoặc giấy tờ pháp lý tưưng đương 
(dôi với tô chức), ngày cấp, nơi cấp/ ID card/Passport No. (in case of individual) or 
Certị/ìcate of business regìstration No. (in case of organization), date of issue, place 
of issue. 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 
- Điện thoại/ Telephone : Fax: Email: Website: 
- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có)/ Current position in company (if 

anv)'. 
- Tài khoán đăng ký lưu ký chứng khoán/ Securitìes depository account: 
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2. Tên cố phiếu/mã chứng khoán giao dịch/ Name/code of securities: 
3. Phương thức thực hiện giao dịch/ Transaction execution method: 
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân thực hiện chuyến nhượng nắm 

giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares held by 
the trans/eror before conducting transaction\ 

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ Number of shares re^istered for 
trading: 

6. Tên tố chức/Họ và tên cá nhân nhận chuyến nhượng IName of the 
transferee(*): 

- Quốc tịch/ Nationality. 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giẩỵ từ pháp lý tương đưưng 
(đổi với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ ID card/Passport No. (in case of individual) or 
Certi/ìcote of busỉness registration No. (in case of organization), daie of issue, place 
of issue. 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 
- Điện thoại/ Telephone : Fax: Email: Website: 
- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có) ICurrent position in company (if 

any'): 
- Quan hệ với người thực hiện chuyến nhượng (nếu có)/ Relationship with 

transferor (ỉf any'): 
- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoán/ Securitìes depusitorv accounv. 
- Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại công ty (nếu có)/ Current 

position of relatedperson in company (if any)\ 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang năm giữ/ Number, 

ownership proportion of shares held by related person: 
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu bên nhận chuyến nhượng nắm giừ trước khi thực 

hiện giao dịch/ Number, ownership proportỉon of share held by the tranferee held 
before the transaction: 

8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày.... đến ngày / ỉndicative 
transaction period : from to 

(*): Trường hợp người được chuyển nhượng không phải là cố đông sáng lập. 
người thực hiện giao dịch phải gửi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận 
cho việc chuyển nhượng trên/ In the event that trans/erees are not founding 
shareholders, transaction executor shall need to submit the Resolution o/ Generai 
Meeting of Shareholders on approvaỉ of the above transfer. 

CÁ NHÂN/TỎ CHỨC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CÔNG BÓ THÔNG TIN 

NA ME OF REPORTING ORGANIZATION/INDĩVIDUAL/PERSONS 
A UTHORIZED TO DISCLOSE ỈNFỌRMẠ TĨON 

(KỶ, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 
(Signaíure, full name and seal - in case of organization) 

32 



Phụ lục số 09 
Appendix 09 

BÁO CÁO KÉT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỒ ĐÔNG SÁNG LẬP 
REPORT ON TRANSACTIONRESƯLT OF FOUNDING SHAREHỎLDERS 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ ì55 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Tài chính hướng dân công bo thông tin trên thị trường chứng khoản) 

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 20ỉ5 of the 
Ministrv of Finance gniding the Information disclosure on securities markets) 

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

THE SOCIAL1ST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

ngày ... tháng... năm 
day ... monih... year 

BÁO CÁO KÉT QUÁ GIAO DỊCH CỦA CÓ ĐÔNG SÁNG LẬP 
REPOR T ON TRANSA CTION RESUL T OF FOUNDING SHAREHỎLDERS 

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán 
- Công ty đại chúng 

To: - The State Securities Commission 
- The Stock Exchange 
- The pnblic company 

1. Thông tin vê cố đông sáng lập thực hiện chuyến nhượng/ Information abouí 
the ịounding shareholder of the transfer: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization : 
- Quốc tịch/ Nationality: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương 
(đối với tổ chức), ngày cấp. nơi cấp/ ID card/Passport No. (in case of individual) 01' 
Cerỉi/ìcate of business registration No. (in case of organizatỉon), date of issue, place 
ofissue. 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 
- Điện thoại/ Telephone : Fax: Email: Website: 
- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có)/ Currentpositỉon in company (if any)\ 
- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoán/ Securitỉes depository account: 
2. Tên cố phiếu/mã chứng khoán giao dịch/ Name/code of securities: 
3. Phương thức thực hiện giao dịch/ Transaction execution method: 
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4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của tố chửc/cá nhân thực hiện chuyên nhượng năm 
giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownershìp proportion of shares held by 
the trans/eror before conducting transaction: 

5. Thông tin về tố chức/cá nhân nhận chuyển nhượng/ Information abouí the 
organization/individual transferees: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization : 
- Quốc tịch/ Nationality. 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương dương 
(đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ ID card/Passporl No. (in case of individual) or 
Certi/ìcaíe of business registration No. (in case of organization), date of issue. place 
of issue. 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 
- Điện thoại/ Telephone : Fax: Email: Website: 
- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có)/ Current position ìn company (if anỵ)\ 
- Quan hệ với người thực hiện chuyên nhượng (nêu có)/ Relationship with 

trans/eror (ỉf any)ế. 
- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoán/ Securities deposilory accountỆ. 
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu bên nhận chuyến nhượng nắm giữ trước khi thực 

hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of share held by the íranferee held 
before the transaction: 

7. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ Number of shares registered for 
trading: 

8. Số lượng cổ phiếu thực hiện giao dịch/ Volume of trading shares: 

9. Sổ lượng cổ phiếu bên chuyển nhượng nắm giữ sau khi thực hiện RÌao dịch/ 
Number of share held by the trans/eror held afỉer the transaction: 

10. Số lượng cổ phiếu bên nhận chuyến nhượng nắm giữ sau khi thực hiện giao 
dịch/ Number of share held by the tranferee held afỉer the transactỉon: 

11. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày đến ngày '[ransaction 
period: from to 

12. Lý do không hoàn tất giao dịch/ The reason not to compìete the transaction: 

CÁ NHÂN/TÓ CHÚC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

NA ME OF REPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS 
A uTHORIZED TO DISCLOSEINFORMA TION 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 
(Signature, full name and seal - in case of organization) 
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Phụ lục số 10 
Appendix 10 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH cờ PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯÒ1 NỘI Bộ 
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ 

NOTICE OF TRANSACTIONINSHARES/FUND CERTIFICATES OF 
INTERNAL PERSONAND RELATED PERSONS OFINTERNAL PERSON 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Tài chính hướng dan công bố thông tin trên thị trường chứng khoản) 

(Promulgated with (he Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the 
Minisíry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets) 

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

THE SOC1ALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happỉness 

ngày ... thảng... năm... 
day ... month... year ... 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CÓ PHIÉU/CHỬNG CHỈ QUỸ CỦA 
NGƯỜI NỘI Bộ CỦA CỒNG TY ĐẠI CHỦNG, NGƯỜI NỘI Bộ CỦA QUỸ ĐẠI 

CHỦNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ 
NOTICE OF TRANSACTIONINSHARES/FUND CERTIFICA TES OF 

INTERNAL PERSON OF PVBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF 
PƯBLIC FUND ÁND RELA TED PERSONS OFINTERNAL PERSON. 

Kính gửi: - ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
- S(V Giao dịch chứng khoán 
- Công ly đại chúng/ Công ly quản lý quỹ 

To: - The Síoíe Securities Commission 
- The Stock Exchange 
- The public company/ The fund management company 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on individnal/ 
organization that conducts the transfer: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization : 
- Quốc lịch/ Nalionality. 
- Số CMND. Hộ chiểu, Thẻ căn cước (đổi với cá nhân) hoặc số Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấv phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương 
(đối với tổ chức), ngày cấp. nơi cấp/ ID card/Passport No. (ỉn case of individual) or 
Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place 
of issue. 

- Địa chi liên hộ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 
- Điện thoại/ Teiephone:.... Fax:.... Email: ....Website: .... 
- Chức vụ hiện nay lại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc 
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mối quan hệ với côna, ty đại chúng, công ty quan lý quỳ ỊCurrent posỉtion in ihe 
public company, the fund managemenl companv (if any) or relationship with the 
public company, the fund management company: 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ dại chứng là người có 
liên quan cùa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực 
hiện giao dịch là ngicời có liên quan cua người nội bộ cua công ty đại chúng/quỹ đại 
chúng)/ Information aboul internal person of the public company/public fund is 
related person of trading individual/0rganization (in Câase trader is related person ọf 
internal person of the public cơmpanv/public fnnci): 

- Họ và tên người nội bộ/ Name ofinternal person: 
- Quốc tịch/ Nationality. 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.: 
- Địa chí thường trú/ Permanent address'. 
- Điện thoại liên hệ/ Address: Fax: Email: 
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỳ /Currently 

posittion in the public company, the fund management company: 
- Mối quan hệ giữa cá nhân/lố chức thực hiện giao dịch với naười nội bộ/ 

Relationship of individual/organization executing Iransaction wilh inlernai person 
- Số lượng, tỷ lệ cố phiếu/chứng chi quỳ mà người nội bộ đang nắm giữ (nêu 

có)/ Number, ownership proportion of shares held bv (he internal (if any): 
3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: 
4. Các tài khoản giao dịch có cô phiếu/chứng chi quỹ ncu tại mục 3/Trading 

account number with shares/fund certificates mentioned above: tại công ty 
chứng khoán/ In securities company: 

5. Số lượng, tý lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỳ nắm giữ trước khi ihực hiện giao 
dịch/ Number, ownership proporíion of shares/fund certiỊìcates held before 
transaction: 

6. Sô lượng cổ phiếu/chứng chi quv đãng ký mua/bán/cho/dưực cho/tặng/dược 
tặng/thừa kế/chuyến nhượng/nhận chuyến nhượng/hoán đôi/ Number of shares/jủnd 
certificates registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donaỉed /inherit/ 
trcinsfer/ trarìsferred/swap. 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chí quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện 
giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates expected lo hold 
after the transaction: 

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes oftransacẫtion: 
9. Phươns thức giao dịch/ Mode ofíransacậtion: 
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period: lừ ngày/from 

dến ngày/ to 

CÁ NHÂN/TÓ CHỨC BÁO CẢO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BÓ THÔNG TIN 

NAME OFREPORTING ORỎANIZA TÌON/INDIVIDUAL/PERSONS 
A UTHORIZED TO DISCLOSEINFORMA TION 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nên có) 
(Signaíure, full name and seal - in case of organizalion) 
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Phụ lục số 11 
Appendix 11 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH TRÁI PHIÉU CHUYEN ĐỔI, QUYẺN MUA CÓ 
PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ, QUYÈN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỎI 

CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
NOTICE OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BOND, RIGHTS TO BƯY 
SHARES/FƯND CERTỈVỈCA TES/CONVERTIBLE BOND OFINTERNAL 

PERSONAND RELÁTẸD PERSON OFINTERNAL PERSON 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 
cua Bộ Tài chính hướng dẫn công bổ thông tin trên thị trường chứng khoản) 
(Promuỉgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the 

Ministry of Finance guiding the Information discỉosure on securities markets) 

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

ngày ... tháng... năm 
, day ... month... year 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH TRÁI PHIÉU CHUYẺN ĐÓI, QUYÈN MUA CỐ 
PHIỂU/CHỦNG CHỈ QUỸ, QUYÈN MUA TRÁI PHIÉU CHUYÉN ĐỎI CỦA 
NGƯỜI NỘI Bộ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI Bộ CỦA QUỸ 

ĐẠI CHỦNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ 

NOTICE OF TRANSA CTION IN CONVERTIBLE BOND, RIGHTS TO BUY 
SHARES/VUND CERTIFICA TES/ CONVERTIBLE BOND OFINTERNAL PERSON 

OF PƯBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND 
RELA TED PERSON OFINTERNAL PERSON 

Kính gửi: - ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán 
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ 

To: - The State Securities Commission 
- The Síock Exchange 
- The public company/ The fund management company 

1. Thông lin về cá nhân/tô chức thực hiện giao dịch/ lnformation on individual/ 
organization: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization : 
- Quốc tịch/ Nationality. 
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- số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giây chứng 
nhận đãng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tươna đương 
(đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ ID card/Passporí No. (in case of individual) or 
Certifìcate of business registration No. (in case of organization), date of issue, píace 
of issue. 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 
- Điện thoại/ Telephone ..... Fax:.... Email: ....Website: .... 
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chủng, công ty quán lý quỹ (nếu có) hoặc 

mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quán lý quỹ/ Currenl position in the 
public company, the fund management companv (if anyj or relationship with the 
public company, the fund management companv: 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có 
liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực 
hiện giao dịch là người cỏ liên quan của ngirời nội bộ cua công ty đại chúng/quỹ đại 
chủng)/ ỉnformatỉon abouỉ internal person of the public companv/public fund is 
related person of trading individual/organization (in case trader is related person of 
internal person of the public company/public fund'): 

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internalperson: 
- Quốc tịch/ Nationality: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.: 
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address: 
- Điện thoại liên hệ/ Address: Fax: Email: 
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỳ/ Currently 

posittion in the public company, the fund management company: 
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ 

Relationship of individual/organization executing transaction with internal person: 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà n^ười nội bộ đang nắm giữ (nếu 

có)/ Number, o\vnership proportion of shares held bv í he internal (ifany): 

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: 

4. Các tài khoản giao dịch có cố phiếu/chứng chỉ quỳ nêu tại mục 3/Trading 
account number with shares/fund certificates mentioned above: tại côna ty 
chứng khoán/ In securitỉes company. 

5ễ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 
quyền mua, quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/ Number, proporíion 
securities/fund certificates held before transactỉon in rights, converíible bond\ 

6 Số lượng quyền mua hoặc số lượng trái phiếu chuyên đối hiện có/ Number of 
rights or convertible bond owned\ 

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc tỷ lệ chuyên 
đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đối với giao dịch trái phiếu chuyên đôi)/ Exercise rutio 
(for trading rights) or conversion rate (for cảonvertible bond transactions): 

8. Số lượng quyền mua (đoi với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiêu 
chuyển đổ i  (đố i  vớ i  giao d ịch trái phiếu chuyên đôi) đăng ký mua/bán/cho/được 
cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyên nhượng/nhận chuyển nhượng/ Number of righls (for 
trading rights) or number of convertible bond (for írading convertible bond) regislered 
to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /ỉnherií/ trans/èr/ íransferred. 
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9. Tồng số lượng cố phiếu/chứng chỉ quỳ/trái phiếu chuyển đổi dự kiến nắm giữ 
sau khi thực hiện quyền mua hoặc số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi chuyến 
đối trái phiếu thành cổ phiếu/ Number of shares/fund certificates/convertible bonds 
expected to hold after exercising the right or number of shares expected to hold after 
convert bonds to shares : 

10. Phương thức giao dịch/Mode of transaction: 
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period: từ ngày/from 

đến rmày/lo 

(*)Là số cô phiéu/chứng ch 1 quỹ CÁ NHAN/TÔ CHƯC BÁO CAO/ 
dự kiến sẽ mua theo tỷ lệ thực hiện NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
quyền ví dụ: số quyền mua là NAME ỎFREPORTING ORGANIZATION/ 
1000. ty lệ thực hiện là 5:1 thì sô INDIVIDUAL/PERSONS A UTHORIZED TO 
lượng cô phiêu/chứng chi quỹ dự ' " _ " 
kiến mua là 200)/Beíng number of DISCLOSEINFORMATION ^ 
shares/fund cerlịfìcales expected lo (Ký, ghi rõ họ tên, đỏng dâu — nêu cỏ) 
purchase according to the (Signature, full name and seal - in case of organization) 
execulion ralio, for example, 
number ọf righls is 1000, execution 
rutio is 5.1. then the number ọf 
shures/fund certi/ìcates expected to 
purchase is 200) 
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Phụ lục số 12 
Appendix 12 

BÁO CÁO KỂT QUẢ GIAO DỊCH cỏ PHIÉƯ/CHỨNG CHỈ QUỸ 
CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

REPOR T ON RESUL TS OF TRAN SA CTION IN SHARES/ FUND CER TIFICA TES 
OFINTERNAL PERSON AND AFFILIA TED PERSONS 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 155 /2015/TT-BTC ngày 06 thúng 10 năm 2015 cua 
Bộ Tài chính hướng dân công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 ofthe Ministry 
of Finance guiding the ỉnformation disclosure on securities markets) 

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

THE SOCIALISTREPƯBLIC OF VIETNAM 
ỉndependence - Freedom - Happiness 

ngày ... tháng... năm... 
, day ... month... year ... 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CÓ PHIẾU/CHỬNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI 
NỘI Bộ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỦNG, NGƯỜI NỘI Bộ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ 

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGỮỜI NỘI Bộ 

REPORT ON RESUL TS OF TRAN SA CTION IN SHARES7 FUND CER T1FICA TES 
OFINTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF 

PƯBLIC FƯND AND RELA TED PERSONS OFINTERNAL PERSON 

Kính gửi: - ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán 
-Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ 

To: - The State Securities Commission 
- The Stock Exchange 
- The public company/ The fund management company 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ lnformation on individual/ 
organỉzation: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tô chức/ Name of individual/organization : 
- Quốc tịch/ Nationalityể* 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Giây phép hoạt động hoặc giây tờ pháp lý tương đương (đôi với tô 
chức), ngày cấp, nơi cấp/ ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate uj 
bnsiness registration No. (in case of organization), daíe ofissue, place ofissue. 
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- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sờ chính/ Addressể. 
- Điện thoại/ Telephone Fax:.... Email: ....Website: .ễ.. 
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chủng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc môi quan 

hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ Current position in the public companv, the 
fund management companv (if anv) or relatìonship with the public company, the fund 
managemenl company: 

- Chức vụ tại cône ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nêu 
có)IPosittion in the public companv, the fund management company at registration date(if 
any)ề. và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người 
nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỳ: (nêu rõ lý do) */ and date on 
whiclĩ is no ỉonger internal person or related person of internal person of the public 
company, the fund management company: 

*: Mục này chí dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng kỷ giao dịch, đôi tượng 
đăng kỷ không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan cua người nội bộ của công ty 
đại chúng, cóng tỵ quản lý quỹ/ This item is only for cases not yet registration deadline of 
transaction, the registrant is no longer the internal person or related person of inlernal 
person of the public componỵ, the fund monagement company. 

2. Thông tin về người nội hộ của công ty đại chúng/quỳ đại chúng là người có liên 
quan của cá nhân/íô chức Ihực hiện giao dịch (đổi với trường hợp người thực hiện giao 
dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ 
lnformatìon about internal person of the public company/public fund is related person of 
trading individual/organization (in case trader is related person of internaỉ person of the 
public companỵ/public fund): 

- Họ và tên người nội bộ/ Name ofinternal person: 
- Quôc tịch/ Nationaliíy. 
- Số CMND. Hộ chiếu. Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.\ 
- Địa chi thường trú/ Permanent address: 
- Điện thoại liên hệ/ Address: Fax: Email: 
- Chức vụ tại công ly dại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại 

mục 1 đăng ký giao dịch/ Vosittion in the public company, the fund mcinagement company 
ai date on which individual / orgonization referred to in paragraph 1 to register the 
transaction'. ... 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ Currently posittion in 
the public companv, the fund management company. 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tỏ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ 
Relationship of individual/organizaíion executing transaction with internalperson: 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ 
Number, ovvnership proportion of shares held by the internal (if any): 

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account 
number with shares/fund certificates meníioned above: tại công ty chứng khoán/ 
ỉn secẵurities companv: 

5. Sô lượng, tỷ lệ cô phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ 
Number. ownership proportion of shares/fund certịỷìcaíes held before transaction: 
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6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỳ đăng ký mua/bán/cho/dược chó/tặng/được 
tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyến nhượng/ Number of shares/fund cãeriị/ìcutes 
registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ (ransýer/ 
transferred. 

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được 
tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi) **/ Number of shares/fund 
certifìcates traded (purchase/ saỉe/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ tronsfer/ 
transferred/swap). 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nam giữ sau khi thực hiện giao dịch/ 
Number, ownership proportion of shares/fund certi/ìcaíes held after execẵuting transacliun: 

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: 
10. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: từ ngày/from dên 

ngày/to 

** (Trong trường hợp không CÁ NHÂN/TỎ CHỨC BÁO CÁO/ 
thực hiện hết số lượng đăng NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QƯYÈN CÔNG BÓ THÔNG T1ỈN 
ký, người nội bộ/người có liên NAME OF REPORTING ORGANIZA TION/ 
quan phải giải trĩnh nguyên INDIVIDUAL/ PERSONS A UTHORIZED TO 
nhân.)/ * (In case of /ailing lo DISCLOSEINFORMATION 
execute full registered number, the (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 
interna! person/ related persưn of (Signature, full name and seal- in case oJ organizalion) 
internal person shall need to explain 
the reasons.) 
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Phụ lục số 13 
Appendix 13 

BÁO CÁO KÉT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIÉU CHUYÉN ĐÓI; QƯYÈN MUA CỎ 
PH1ÉU/CHỬNG CHỈ ỌUỸ/TRÁI PHIÉU CHƯYẺN ĐÕI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, 

VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
REPORT ONRESULTS OF TRANSACTIONIN CONVERTIBLE BOND, 

RIGHTS RIGHTS TO BUY SHÁRES/ FUND CERTIFICA TES/ CONVERTIBLE 
BOND OF ỈNTẼRNÁL PERSON AND ÁND RELA TED PERSON OFINTERNAL 

PERSON 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Tài chính hưởng dan công bổ thông tin trên thị trường chứng khoản) 
(Promulgaíed with the Circuỉar No ỉ55/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the 

Minìstry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets) 

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

THE SOC1ALIST REPUBUC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

ngày ... thảng... năm 
day ... month... year 

BẢO CẢO KÉT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐÓI; QƯYÈN 
MUA CÓ PHIẾU/CHỦNG CHỈ QUỸ/TRẢ1 PHIÉU CHUYỂN ĐÓI CỦA 

NGƯỜI NỘI Bộ CỦA CỐNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ 
ĐẠI CHỦNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỌI BỘ 

REPORT ON RESƯLTS OF TRANSA CTIONIN CONVERTIBLE BOND, 
RỈGHTS TO BƯYSHARES/ FUND CERTIFICA TES/CONVERTIBLE BOND OF 

INTERNAL PERSON OF PUBLỈC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC 
FUND AND RELA TED PERSON OFINTERNÁL PERSON 

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán 
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ 

To - The State Securities Commission 
- The Stock Exchange 
- The public company/ The fund management company 

1. Thông tin về cá nhân/tô chức thực hiện giao dịch/ Ịnformation on individual/ 
orgơnỉzation: 

- Họ và tcn cá nhân/Tên lô chức/ Name of individual/organization : 
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- Quốc tịch/ Nationality. 
- Số CMND, Hộ chiếu. Thẻ căn cước (dối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng 

nhận đãng ký doanh nghiệp. Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương 
(đôi với lô chức), n&ày câp, nơi câp/ ỈD card/Passporí No. (in case of individual) or 
Certificate of business registration No. (ỉn case of organization), date of issue, place 
of issue. 

- Dịa chỉ liên hệ/Dịa chỉ trụ sở chính/ Address: 
- Điện thoại/ Telephone Fax:.... Email: ....Website: .... 
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ(nếu có) hoặc môi 

quan hệ với công ty đại chúng, công 1)' quán lv quỳ/ Current position in the public 
companv, the fund managemení compơnvỊỰ anv) or relaíionship with the pubíic 
company, the fund managemenl company: 

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quan lý quỹ tại ngày đãng ký giao dịch 
(nếu cỏyPosittion in the public company, the public fund management company at 
registration date(if any'): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người 
có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỳ: 
(nêu rõ lý do) */ and dale on which is no longer internal person or related person of 
internaỉ person of the public company, the public fund managemení companyẾ. 

*: Mục này chi dành cho trường hợp chưa hêt thời hạn dáng ký' giao dịch, đỏi 
tượng đăng kỷ không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan cua người nội bộ 
cua công ty đại chủng, công ty quan lý quỹ/quỹ đại chúng)/ This item is only for 
cases noỉ vet registration deadline of transaction, the registrani is no lonqer the 
internal person or relatedperson of internol person oj the public company, the public 
fund management companv/public fund. 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là n&ười cỏ 
liên quan của cá nhân/tô chức thực hiện giao dịch (đôi với trường hợp người thực 
hiện giao dịch là người có liên quan cua người nội bộ cua công ty đại chúng/quỹ đại 
chúng)/ ỉnformation about internal person of the public company/public fund is 
related person of trading individual/organization (in case trader is related person of 
internal person of the public companv/public fund): 

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: 
- Quốc tịch/ Nationality: 
- Số CMND, Hộ chiểu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.: 
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address: 
- Điện thoại liên hệ/ Address: Fax: Email: 
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quán [ý quỹ tại ngày cá nhân/tô chức 

nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ Positlion in the pubỉicế company, ihe Ịund 
management company at date on which individual/organization referred to in 
paragraph 1 to register the iransaclìon: ... 

- Chức vụ hiện nay tại công ty dại chúng, công ty quán ]ý quỹ /Currenlly 
posiưion in the public companv, the fund management company. 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ 
Relationship of individual/organization executing Iransactìon with internal person: 

- Sô lượng, tỷ lệ cô phiêu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang năm giữ (nêu 
có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (ự any): 
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3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading 
accouní number with shares/fund cerỉiỹỉcates mentioned above: tại công ty 
chứng khoán/ In securities companv. 

5. Sổ lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỳ nắm giữ trước khi giao dịch trái phiếu 
chuyền đổi; quyền mua cố phiếu/chứng chỉ quỹ, quyền mua trái phiếu chuyến 
đổi/Number, ownership proportion of shares/fund certi/ìcates held before 
Iransoction: 

6. Tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cố phiếu/ 
Exercise ratio (for trading rights) or conversion rate (for convertible bond 
transactions)'. 

7. Số lượng quyền mua (đoi với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiêu 
chuyến đổi (đổi với giao dịch trái phiếu chuyển đôi) đăng ký mua/bán/cho/được 
cho/tặng/được tặng/thừa kể/chuyển nhượng/nhận chuyến nhượng/ Number of rights 
(for trading rights) or number of convertible bond (for trading convertible bond) 
registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ 
trans/èrred: 

8. Số lượng quyền mua (đổi với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiêu 
chuven đối (đổi với giao dịch trái phiêu chuyên đôi thành cô phiêu) đã 
mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng 
**/ Number of rights (for trading rỉghts) or number of convertible bond (for trading 
convertible bond) traded to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ 
transfer/ transferred\ 

9. Số lượng cố phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đối dự kiến nắm giữ sau 
khi thực hiện quyền mua hoặc số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi chuyến đối 
trái phiếu thành cố phiếu/ Number of shares/fund certỉfìcates/convertỉble bonds 
expected to hold ofter exercising the right or number of shares expected ío hold after 
convert bonds to shares : 

10. Phương thức giao dịch/ Mode of transactỉon: 

11. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: từ ngàylfrom đên 
ngàv//o 

** (Trong trường hợp không 
thực hiện hết số lượng đăng 
ký. người nội bộ/người có 
liên quan phải giải trình 
nguyên nhân.)/ * (In case of 
/ailitig to execute fulì registered 
number. the internaì person/ 
reìaled person ọf inlernaì person 
shal! need to e.xp/ain the reasons.) 

CÁ NHÂN/TÓ CHỨC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

NA ME OF REPOR TING ORGANIZA TION/ 
INDIVID ƯAL/ PERSONS A UTHORIZED TO 

DISCLOSEINFORMA TION 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đỏng dấu - nếu có) 

(Signature, full name and seal-in case of organization) 
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