
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA 
30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 084.39303366                  Website: https://angia.com.vn/  

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 01  

V/V: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty 
áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua ngày 09/09/2019. 

Trong năm 2019, về cơ bản Hội đồng Quản trị đã thực thi chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy 
định pháp luật và Điều lệ Công ty. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 đã được 
đại diện Hội đồng Quản trị trình bày chi tiết tại Đại hội, nay kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông 
qua.  

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./. 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

(đã ký) 

Nguyễn Bá Sáng 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 02  

V/v: Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán  

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty 
áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại Hội đồng 
Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019. 

Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán đã được Trưởng Tiểu ban Kiểm toán trình bày chi tiết tại Đại 
hội, kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua./.  

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Bá Sáng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 03  

V/v: Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 

Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty 
áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại Hội đồng 
Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua: 

1. Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2019; 

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu dưới đây: 

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2020 

1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng) 2.400.000.000.000 

2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (đồng) 410.000.000.000  

3. Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định chi tiết việc cơ cấu danh mục tài sản 
Công ty (bao gồm cả việc liên doanh, liên kết, hợp tác, mua, bán tài sản của Công ty) theo 
đúng quy định và thực hiện các công việc cần thiết để đạt được kết quả kinh doanh như đề 
ra. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Bá Sáng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 04  

V/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi 
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại Hội đồng 
Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019. 

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & 
Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo đã được trình bày trước Đại hội và được công bố trên 
website Công ty, website Sở giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các 
phương tiện thông tin đại chúng khác.  

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt toàn văn của Báo cáo tài chính 
riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Ernst & Young Việt Nam. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./. 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Bá Sáng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 05  

V/v Thông qua hạn mức phát hành trái phiếu năm 2020 

Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại Hội đồng 
Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019. 

Nhằm thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng 
Cổ đông thảo luận và thông qua hạn mức phát hành trái phiếu trong năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Hạn mức phát hành trái phiếu của Công ty trong năm 2020 là: 500.000.000.000 đồng (Năm 
trăm tỷ đồng); 

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt và triển khai thực hiện phương án phát hành trái 
phiếu trong hạn mức nêu trên.  

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./. 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Bá Sáng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 06  

V/v Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại Hội đồng 
Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019. 

Việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty 
phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

 Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho 
các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020; 

 Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất 
động sản, sản xuất và đầu tư xây dựng; 

 Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm; 

 Có mức phí hợp lý và phù hợp với phạm vi kiểm toán. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua danh sách kiểm toán độc 
lập sau đây và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị phù hợp đáp ứng các nguyên tắc 
đã nêu trên: 

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; 

2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam); 

3. Công ty TNHH KPMG; 

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Bá Sáng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 07 

V/v Thù lao Hội đồng Quản trị 2020 

Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty 

áp dụng đối với công ty đại chúng; 
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại Hội đồng 

Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019; 
- Căn cứ vào kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua thù lao của Hội đồng 
Quản trị năm 2020 cụ thể như sau: 

1. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020: 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng); 

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân bổ thù lao cho các thành viên theo quy định và ngân 
sách. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./. 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Bá Sáng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 08  

V/v sửa đổi nội dung tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty 

Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty 
áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại Hội đồng 
Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019; 

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019; 

- Nhu cầu thực tiễn về tổ chức, hoạt động của Công ty. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty: 

- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể của Điều lệ của Công ty (xem Phụ lục 01 đính 
kèm). 

- Thông qua Điều lệ mới của Công ty (bao gồm các điều, khoản đã được sửa đổi, bổ sung). 
Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và thay thế 
cho Điều lệ đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019 cùng với các bản 
Phụ lục đính kèm Điều lệ (nếu có). 

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty: 

- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (xem 
Phụ lục 02 đính kèm). 

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (bao gồm các điều, khoản đã được 
sửa đổi, bổ sung). Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 
được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị của 
Công ty đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

(đã ký) 

Nguyễn Bá Sáng 
 



 
 

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

(Đính kèm Tờ trình số 08_Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020) 

STT Điều khoản Nội dung trong Điều lệ hiện hành Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung Lý do 

1 Khoản 8.1 

Điều 8 

Cổ phiếu của cổ phần phổ thông là chứng chỉ 

do Công Ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc 

dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một 

hoặc một số cổ phần của Công Ty. Cổ phiếu 

phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại 

khoản 1 Điều 120 Luật Doanh Nghiệp.  

Cổ phiếu của cổ phần phổ thông là chứng chỉ do 

Công Ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện 

tử xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở 

hữu một phần vốn cổ phần của Công Ty. Cổ phiếu 

phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 

1 Điều 120 Luật Doanh Nghiệp.  

Phù hợp với quy định của 

Luật Chứng khoán 

2 Điểm r 

Khoản 15.3 

Điều 15 

15.3 ĐHĐCĐ thường niên và bất thường 

thông qua quyết định về các vấn đề sau: 

r.  Phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển 

đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền 

cho phép người sở hữu mua cổ phiếu 

theo mức định giá trước; 

15.3 ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua 

quyết định về các vấn đề sau: 

r.  Phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu 

và trái phiếu kèm chứng quyền cho phép người 

sở hữu trái phiếu được quyền mua cổ phiếu 

theo mức định giá và thời gian xác định trước; 

Do trong Điều lệ đã quy 

định HĐQT có thẩm quyền 

thông qua việc phát hành 

trái phiều thông thường với 

điều kiện phải báo cáo cho 

ĐHĐCĐ, do đó điều chỉnh 

nội dung ở bên để tránh 

trùng lắp. 

3 Khoản 15.4 

Điều 15 

15.4 Cổ Đông không được tham gia bỏ phiếu 

trong các trường hợp sau đây: 

a. Các hợp đồng, giao dịch quy định tại 

Khoản 2 Điều này nếu Cổ Đông hoặc 

người có liên quan tới Cổ Đông đó là một 

bên của hợp đồng, giao dịch; hoặc 

... 

15.4 Cổ Đông không được tham gia bỏ phiếu trong 

các trường hợp sau đây: 

a. Các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điểm q 

Khoản 15.3 Điều này nếu Cổ Đông hoặc người 

có liên quan tới Cổ Đông đó là một bên của hợp 

đồng, giao dịch; hoặc 

Dẫn chiếu cũ bị sai 



 
 

4 Khoản 20.2 

Điều 20 

Không quy định Bổ sung đoạn cuối: 

Công ty có thể sử dụng các chương trình, phần mềm 

máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin ứng dụng 

trong việc biểu quyết, thu thẻ biểu quyết của cổ đông 

để tạo thuận lợi cho cổ đông.  

Ứng dụng công nghệ vào 

cách thức thu/kiểm phiếu 

tại cuộc họp ĐHĐCĐ, phù 

hợp với xu hướng hiện đại 

5 Khoản 21.3 

Điều 21 

Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến các 

vấn đề dưới đây phải được lấy ý kiến bằng 

hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ và 

được thông qua khi có từ sáu mươi lăm (65) 

phần trăm trở lên tổng số phiếu biểu quyết của 

tất cả Cổ Đông hoặc Người được uỷ quyền dự 

họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng 

loại; 

b. Thay đổi tên Công Ty; 

c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh 

doanh chính của Công Ty, ngoại trừ bổ 

sung thêm ngành nghề kinh doanh;  

d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; 

e. Tổ chức lại hay giải thể Công Ty; 

f. Giao dịch mua, bán tài sản Công Ty có giá 

trị từ ba mươi lăm (35) phần trăm trở lên 

tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo 

Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc soát 

xét gần nhất của Công Ty.   

Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn 

đề dưới đây chỉ được thông qua khi có từ sáu mươi 

lăm (65) phần trăm trở lên tổng số phiếu biểu quyết 

của tất cả Cổ Đông hoặc Người được uỷ quyền dự 

họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành hoặc có từ năm 

mươi mốt (51) phần trăm trở lên tổng số phiếu biểu 

quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản):  

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi tên Công Ty; 

c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh 

chính của Công Ty, ngoại trừ bổ sung thêm 

ngành nghề kinh doanh;  

d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; 

e. Tổ chức lại hay giải thể Công Ty; 

f. Giao dịch mua, bán tài sản Công Ty có giá trị từ 

ba mươi lăm (35) phần trăm trở lên tổng giá trị 

tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính 

có kiểm toán hoặc soát xét gần nhất của Công 

Ty.   

Mở rộng hình thức thông 

qua đối với một số vấn đề 

của Công ty và phù hợp với 

Điều 143 Luật doanh 

nghiếp 



 
 

6 Điềm l 

Khoản 27.2 

Điều 27 

Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi 

và trái phiếu kèm chứng quyền để ĐHĐCĐ 

thông qua. Quyết định việc phát hành trái 

phiếu, loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu, thời 

điểm phát hành trái phiếu và các nội dung liên 

quan khác (ngoại trừ phát hành trái phiếu 

chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền) 

nhưng phải báo cáo ĐHĐCĐ. 

Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái 

phiếu kèm chứng quyền để ĐHĐCĐ thông qua. 

Quyết định việc phát hành trái phiếu, loại trái phiếu, 

tổng giá trị trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu 

và các nội dung liên quan khác (ngoại trừ phát hành 

trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền) 

nhưng phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất. 

Quy định rõ thời hạn báo 

cáo lên ĐHĐCĐ đối với việc 

phát hành trái phiếu thông 

thường. 

7 Điểm e 

Khoản 27.3 

Điều 27 

27.3 Những vấn đề sau đây phải được HĐQT 

phê chuẩn: 

 e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản 

thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi 

thường của Công Ty; 

Bỏ toàn bộ nội dung tại điểm e HĐQT phê chuẩn đối với 

giao dịch có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 35% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính có kiểm 

toán hoặc soát xét gần nhất 

của Công Ty (đã quy định 

tại Điều 27.3(c)) 

8 Khoản 38.4 

Điều 38 

Công Ty không cấp các khoản vay hoặc bảo 

lãnh cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám 

Đốc, Người Quản Lý khác và các cá nhân, tổ 

chức có liên quan tới các thành viên nêu trên 

hoặc pháp nhân mà những người này có các 

lợi ích tài chính trừ  trường hợp ĐHĐCĐ chấp 

thuận. Công Ty được quyền cấp khoản vay và 

bảo lãnh cho các Công Ty con trong Công Ty 

và nhóm Công Ty nhằm mục đích phát triển 

dự án.  

Trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác, Công 

Ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh 

cho các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người 

Quản Lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan 

tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà 

những người này có các lợi ích tài chính trừ trường 

hợp Công Ty và tổ chức có liên quan tới thành viên 

này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt 

động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công 

ty con, công ty liên kết, tập đoàn kinh tế và phát luật 

chuyên ngành có quy định khác 

Theo Điều lệ mẫu đính kèm 

Thông tư 95/2017/TT-BTC 



 
 

9 Khoản 48.1 

Điều 48 

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên chỉ định 

một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua 

danh sách các công ty kiểm toán độc lập và 

ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định 

lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến 

hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công 

Ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những 

điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội 

Đồng Quản Trị. Công Ty phải chuẩn bị và gửi 

báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán 

độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên chỉ định một 

công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách 

các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội 

Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong số các 

đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công Ty cho một (hoặc các) năm tài chính tiếp theo 

dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận 

với Hội Đồng Quản Trị. Công Ty phải chuẩn bị và 

gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc 

lập sau khi kết thúc năm tài chính. 

Việc lựa chọn và ký kết hợp 

đồng kiểm toán dài hạn 

không trái quy định pháp 

luật hiện hành và còn mang 

lại nhiều lợi ích như: (i)ổn 

định nguồn nhân lực phục 

vụ cho công việc kiểm toán 

có kiến thức sâu rộng trong 

lĩnh vực kế toán và am hiểu 

tình hình hoạt động của 

Công ty; (ii)đảm bảo hoàn 

thành và công bố báo cáo 

tài chính đã kiểm toán đúng 

thời hạn; (iii) mức phí kiểm 

toán ổn định, hợp lý kèm 

theo nhiều ưu đãi khi ký kết 

hợp  đồng kiểm toán dài 

hạn. 

10 Ngoài ra, điều chỉnh một số cấu trúc câu, từ ngữ, thuật ngữ sử dụng và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính rõ ràng và thống nhất về 

hình thức, nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa của nội dung ban đầu). 

 

 

 

 

 

 



 
 

PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Đính kèm Tờ trình số 08_Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020) 

STT Điều khoản Nội dung trong Quy chế hiện hành Đề nghị hiệu chỉnh Lý do 

1 Gạch đầu 

dòng thứ 2, 

khoản 2 

Mục I 

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các 

tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được 

biểu quyết tại đại hội được gửi cho các Cổ 

Đông và đăng trên website của Công Ty 

Hiệu chỉnh và bổ sung: 

Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan 

đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được 

gửi cho các Cổ Đông hoặc/và đăng trên website 

của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được 

gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thì 

thông báo mời họp phải ghi rõ đường dẫn đến toàn 

bộ tài liệu họp để các Cổ Đông có thể tiếp cận. 

Sửa đổi cho thống nhất với 

Điều lệ Công ty 

2 khoản 3 

Mục I 

không quy định  Bổ sung tiêu đề 3.1 Đối với trường hợp tham gia 

trực tiếp ngay sau tiêu đề của khoản 3. Cách thức 

đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; và bổ sung 

điểm 3.2 như sau: 

3.2. Đối với trường hợp tham gia trực tuyến 

- Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ dưới hình thức 

trực tuyến theo nội dung thông báo trong thư mời 

họp gửi đến Cổ Đông. 

- Cổ đông, Người Được ủy Quyền Dự Họp có thể 

đăng ký tham dự đại hội dưới hình thức trực tuyến 

trên chương trình, phần mềm, dịch vụ công nghệ 

thông tin ứng dụng do Công ty chỉ định. Cách thức 

đăng ký sẽ được hướng dẫn cụ thể kèm theo thư 

mời họp. 

Chi tiết hình thức họp trực 

tuyến của Đại hội đồng cổ 

đông 



 
 

3 Gạch đầu 

dòng thứ 

nhất khoản 

4 Mục I 

Trừ khi có quy định khác, khi tiến hành đăng 

ký Cổ Đông, Công Ty cấp cho từng Cổ Đông 

hoặc Người Được Uỷ Quyền Dự Họp có 

quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó có 

ghi số đăng ký/mã số, họ và tên của Cổ 

Đông, họ và tên Người Được Uỷ Quyền Dự 

Họp (nếu có) và số phiếu biểu quyết của Cổ 

Đông đó. 

Trừ khi có quy định khác, khi tiến hành đăng ký Cổ 

Đông, Công Ty cấp cho từng Cổ Đông hoặc Người 

Được Uỷ Quyền Dự Họp có Quyền biểu quyết thẻ 

biểu quyết (thẻ biểu quyết có thể bằng giấy hoặc 

bằng hình thức điện tử khác), trên đó có ghi số 

đăng ký/mã số, họ và tên của Cổ Đông, họ và tên 

Người Được Uỷ Quyền Dự Họp (nếu có) và số 

phiếu biểu quyết của Cổ Đông đó 

bổ sung các hình thức thẻ 

biểu quyết cho phù hợp 

4 Gạch đầu 

dòng thứ tư 

khoản 4 

Mục I 

Thông thường, Cổ Đông bỏ các thẻ biểu 

quyết vào thùng phiếu được niêm phong để 

ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu  

Cổ Đông bỏ các thẻ biểu quyết vào thùng phiếu 

được niêm phong hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc các 

hình thức điện tử khác để ban kiểm phiếu thực hiện 

việc kiểm phiếu. 

bổ sung các hình thức bỏ 

phiếu biểu quyết cho phù 

hợp 

5 Gạch đầu 

dòng thứ 

nhất Khoản 

2 Mục III 

Các cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có ít 

nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên 

HĐQT có tham dự trực tiếp hoặc một hình 

thức khác theo khoản 20.3 Điều 20 Điều lệ. 

Các cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có ít nhất 

ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT có tham 

dự trực tiếp hoặc một hình thức khác theo khoản 

30.8 Điều 30 Điều lệ. 

Dẫn chiếu cũ bị sai 

6 Gạch đầu 

dòng thứ hai 

Khoản 3 

Mục III 

Trong các cuộc họp trực tiếp, qua điện thoại, 

các thành viên HĐQT sẽ biểu quyết đồng ý 

bằng miệng hoặc giơ tay đối với mỗi vấn đề 

sau khi được Chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc 

phần thảo luận. Các tình trạng biểu quyết có 

thể là đồng ý, phản đối, không có ý kiến. 

Trong các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến, các 

thành viên HĐQT sẽ biểu quyết bằng miệng hoặc 

giơ tay đối với mỗi vấn đề sau khi được Chủ tọa 

nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình 

trạng biểu quyết có thể là đồng ý, phản đối, không 

có ý kiến. 

Chỉnh sửa lại hình thực họp 

cho phù hợp 

7 Ngoài ra, điều chỉnh một số cấu trúc câu, cụm từ viết tắt trong Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để đảm bảo tính rõ ràng và thống nhất về 

hình thức, nội dung (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa của nội dung ban đầu). 

 

 



 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 09  

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 

Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty 
áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại Hội đồng 
Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019; 

- Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2019 kiểm toán của Công ty;  

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An 
Gia năm 2019. 

Hội đồng Quản trị kính trình trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua: 

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: 

STT Chỉ Tiêu Năm 2019 (Đồng) 

1 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2019 164.892.751.514 

2 Trích lập các Quỹ: 9.000.000.000 

2.1 
Quỹ khen thưởng phúc lợi (5,5% lợi nhuận sau thuế 
của Công ty mẹ năm 2019) 

9.000.000.000 

3 Lợi nhuận còn lại sau trích lập các Quỹ (1)-(2)           155.892.751.514  
 

4 Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%                        74.925.250.000 

5 Lợi nhuận giữ lại của Công ty mẹ năm 2019 80.967.501.514 

2. Giao Hội đồng Quản trị thực hiện trích và chi quỹ theo quy định. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

(đã ký) 

Nguyễn Bá Sáng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 10  

V/v Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức  
cho Cổ đông  

Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại Hội đồng 
Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019; 

- Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2019 kiểm toán của Công ty.  

Trong trường hợp phương án phân phối lợi nhuận 2019 (như nêu tại tờ trình số 09) được Đại 
Hội đồng Cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và 
thông qua phương án tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông, 
cụ thể như sau: 

1. Phương án phát hành chi tiết 

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia; 

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng; 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu; 

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông 
sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ 
được nhận 10 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn 
vị); 

- Tỷ lệ phát hành: 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tại thời điểm 
lập phương án này, số cổ phần đã phát hành của Công ty là 75.000.000 cổ phần và cổ phiếu 
quỹ là 74.750 cổ phần, lượng cổ phiếu lưu hành 74.925.250 cổ phần, do đó số lượng cổ phần 
dự kiến phát hành là 7.492.525 cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ 
đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty 
tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; 

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 74.925.250.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ chín trăm hai 
mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng); 

- Mục đích phát hành: phát hành để chi trả cổ tức; 

- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo 
cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty; 

- Thời điểm phát hành: Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện sau khi 
được sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền;  
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- Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách Cổ đông của 
Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 
bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định; 

- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phương thức thực 
hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (không được phép chuyển nhượng quyền); 

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu 
khi chia cho các Cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do 
làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.  

Ví dụ: Vào ngày chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ 
tức, Cổ đông A đang sở hữu 512 cổ phần. Khi đó, Cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phần 
thêm tương ứng: (512:100) x 10 = 51,2 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng 
cổ phiếu mà Cổ đông A nhận được là: 51 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần hàng thập phân 
sẽ bị hủy; 

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính 
theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các 
cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi 
nhuận chưa phân phối của Công ty. 

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị  

- Toàn quyền điều chỉnh và triển khai Phương án phát hành nêu trên; 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký niêm 
yết, lưu ký bổ sung theo các phương án phát hành với các cơ quan chức năng có thẩm quyền; 

- Điều chỉnh nội dung liên quan đến Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả phát 
hành. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./. 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  

(đã ký) 

 

Nguyễn Bá Sáng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 11  

V/v Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động của 
Công ty năm 2020  

Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại Hội đồng 
Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019. 

Nhằm mục đích tăng tính gắn kết nhân viên, nuôi dưỡng nhân tài, Hội đồng Quản trị kính trình 
Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình 
lựa chọn người lao động của Công ty năm 2020 như sau: 

1. Phương án phát hành 

- Đối tượng phát hành: nhân viên cấp quản lý của Công ty và các công ty thành viên theo Danh 
sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt; 

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia; 

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông; 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phiếu cho Chương trình: tối đa không quá 1% số lượng cổ phiếu lưu hành tại 
thời điểm phát hành; 

- Giá phát hành dự kiến: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần; 

- Phương thức phát hành: sử dụng một trong hai nguồn (hoặc cả hai nguồn nếu phù hợp): (1) 
Nguồn cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện để bán cho người lao động, (2) Phát hành cổ 
phiếu cho người lao động; 

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế; 

- Thời gian thực hiện dự kiến: sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, thời gian cụ thể sẽ do Hội 
đồng quản trị quyết định. 

2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị 

- Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn 
người lao động của Công ty năm 2020 và phê duyệt danh sách người lao động được quyền 
mua; 

- Toàn quyền điểu chỉnh và triển khai Phương án phát hành nêu trên; 

- Toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, niêm yết và lưu ký bổ sung, hoàn tất 
phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo quy định pháp luật; 
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- Điều chỉnh nội dung liên quan đến Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả phát 
hành (nếu có). 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./. 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Bá Sáng 
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AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION 
No. 30 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 
Tel: 084.39303366                  Website: https://angia.com.vn/  

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

NO. 01 

For the: Report on the operation of the Board of Directors 

Pursuant to: 

- Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th 2014 and the guidelines; 

- Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006 (as amended, supplemented in 

2010) and the guidelines; 

- Decree No. 71/2017/NĐ-CP dated June 6th 2017 issued by the Government pertaining to the 

corporate governance of public companies; 

- The Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ratified by the 

General Meeting of Shareholders on September 9th 2019. 

Throughout 2019, for the most part, the Board of Directors has fulfilled its duties and missions in 

compliance with the laws and the Charter of the Company. The Report on the operation of the 

Board of Directors in 2019 which has been thoroughly delivered by the representative of the Board 

of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders, is hereby presented to the General 

Meeting of Shareholders for approval. 

The Board of Directors respectfully presents the proposal to the General Meeting of 

Shareholders./. 

 

 
PP. THE BOARD OF DIRECTORS 

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 

 

(signed) 

Nguyen Ba Sang 

 

  

https://angia.com.vn/
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PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

No. 02  

For the: Report of the Audit Sub-committee  

Pursuant to: 

- Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th 2014 and the guidelines; 

- Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006 (as amended, supplemented in 

2010) and the guidelines; 

- Decree No. 71/2017/NĐ-CP dated June 6th 2017 issued by the Government pertaining to the 

corporate governance of public companies ; 

- The Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ratified by the 

General Meeting of Shareholders on September 9th 2019. 

The Report of the Audit Sub-committee which has been thoroughly delivered at the Annual 

General Meeting of Shareholders, is hereby proposed to the General Meeting of Shareholders for 

approval./. 

 
PP. THE BOARD OF DIRECTORS 

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 

 

(signed) 

 

Nguyen Ba Sang 
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PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

NO. 03  

For the: Report on the operation of the General Directors and Business plan for 

2020 

Pursuant to:  

- Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th 2014 and the guidelines; 

- Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006 (as amended, supplemented in 

2010) and the guidelines; 

- Decree No. 71/2017/NĐ-CP dated June 6th 2017 issued by the Government pertaining to the 

corporate governance of public companies; 

- The Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ratified by the 

General Meeting of Shareholders on September 9th 2019. 

The Board of Directors hereby respectfully presents the proposal to the General Meeting of 

Shareholders for consideration and approval: 

1. Report on the operation of the General Directors in 2019; 

2. Business plan for 2020 with the following targets:  

No. TARGET PLAN FOR 2020 

1 Net sales revenue and net service revenue (dong) 2,400,000,000,000 

2 
After-tax profit of the Shareholders in the parent company 
(dong) 

410,000,000,000  

3. Authorize the Board of Directors of the Company to decide on the asset mix of the Company 

(including joint venture, affiliation, cooperation, the sale and purchase of Company’s assets) 

in accordance with the regulations and perform necessary tasks to reach the targets set forth.  

The Board of Directors respectfully presents the proposal to the General Meeting of 

Shareholders./. 

 
PP. THE BOARD OF DIRECTORS 

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 

(signed) 

 

Nguyen Ba Sang 

https://angia.com.vn/
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PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

NO. 04  

For the: Approval for the separate and consolidated Financial statements audited 

by Ernst & Young Vietnam Limited Liability Partnership in 2019 

Pursuant to:  

- Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th 2014 and the guidelines; 

- Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006 (as amended, supplemented in 

2010) and the guidelines; 

- The Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ratified by the 

General Meeting of Shareholders on September 9th 2019. 

The 2019 separate and consolidated Financial statements of the Company has been audited by 

Ernst &Young Vietnam Limited Liability Partnership. The Report has been presented to the 

Annual General Meeting of Shareholders and published on the website of the Company, the 

website of the Stock Exchange, State Security Commission of Vietnam and other mass media. 

The Board of Directors hereby respectfully presents the proposal to the General Meeting of 

Shareholders for approval of the whole text of the 2019 separate Financial statements and the 

2019 consolidated Financial Statements audited by Ernst &Young Vietnam Limited Liability 

Partnership. 

The Board of Directors respectfully presents the proposal to the General Meeting of 

Shareholders./. 

 

 
PP. THE BOARD OF DIRECTORS 

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 

 

(signed) 

 

Nguyen Ba Sang 
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AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION 
No. 30 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 
Tel: 084.39303366                  Website: https://angia.com.vn/  

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

NO. 05  

For the Approval for the issuance limits of bonds in 2020 

Pursuant to:  

- Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th 2014 and the guidelines; 

- Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006 (as amended, supplemented in 

2010) and the guidelines; 

- The Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ratified by the 

General Meeting of Shareholders on September 9th 2019. 

With the aim of implementing the 2020 business plan, the Board of Directors respectfully presents 

the proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the 

issuance limits of bonds in 2020, specifically as follows:  

1. The limits for the issuance of Company’s bonds in 2020 shall be: 500,000,000,000 dong (Five 

hundred billion dong); 

2. Authorize the Board of Directors to approve and implement the plan for the issuance of bonds 

within the limits predetermined as above.  

The Board of Directors respectfully presents the proposal to the General Meeting of 

Shareholders./. 

 

 
PP. THE BOARD OF DIRECTORS 

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 

 

(signed) 

 

Nguyen Ba Sang 
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AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION 
No. 30 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 
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PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

NO. 06  

For the List of auditors for the 2020 Financial Statements 

Pursuant to:  

- Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th 2014 and the guidelines; 

- Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006 (as amended, supplemented in 

2010) and the guidelines; 

- The Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ratified by the 

General Meeting of Shareholders on September 9th 2019. 

The selection for an independent Auditor to audit the Company’s 2020 Financial statements shall 

comply with the following principles:  

 Being licensed by the State Securities Commission of Vietnam to carry out audits for 

organizations permitted to issue, list and trade bonds in 2020; 

 Being experienced in carrying out audits for large companies and groups majoring in 

trading real estates, construction manufacturing and investing;  

 Being manned by a team of experienced professionals;  

 Offering reasonable fees and commensurate with the extent of auditing. 

The Board of Directors respectfully presents the list of independent auditors hereunder to the 

General Meeting of Shareholders for consideration and approval, thereby authorizing the Board 

of Directors to appoint a qualified auditor.  

1. Ernst & Young Vietnam Limited Liability Partnership; 

2. PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited Liability Partnership (PwC Vietnam); 

3. KPMG Limited Liability Partnership; 

4. Deloitte Vietnam Company Limited. 

The Board of Directors respectfully presents the proposal to the General Meeting of 

Shareholders./. 

 PP. THE BOARD OF DIRECTORS 
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF 

DIRECTORS 

 

(signed) 

 

Nguyen Ba Sang 
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No. 30 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 
Tel: 084.39303366                  Website: https://angia.com.vn/  

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

NO. 07 

For the Remuneration for the Board of Directors in 2020 

Pursuant to:  

- Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th 2014 and the guidelines; 

- Law on Securities no. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006 (as amended, supplemented in 

2010) and the guidelines; 

- Decree No. 71/2017/NĐ-CP dated June 6th 2017 issued by the Government pertaining to the 

corporate governance of public companies; 

- The Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ratified by the 

General Meeting of Shareholders on September 9th 2019; 

- Pursuant to the outcome of paying the remuneration to the Board of Directors in 2019 and the 

2020 business plan. 

The Board of Directors hereby presents the proposal to the General Meeting of Shareholders to 

seek the consideration and approval for remuneration for the Board of Directors in 2020 

specifically as follows: 

1. Remuneration for the Board of Directors in 2020: 1,400,000,000 dong (One billion and four 

hundred million dong); 

2. Authorize the Board of Directors to allocate remuneration for the members in compliance with 

the regulation and budget. 

The Board of Directors respectfully presents the proposal to the General Meeting of 

Shareholders./. 

 

 
PP. THE BOARD OF DIRECTORS 

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 

 

(signed) 

 

Nguyen Ba Sang 
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AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION 
No. 30 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 
Tel: 084.39303366                  Website: https://angia.com.vn/  

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

NO. 08  

For the amendment of the Charter and the Internal Regulations on Corporate 

Governance of the Company 

Pursuant to:  

- Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th 2014 and the guidelines; 

- Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006 (as amended, supplemented in 

2010) and the guidelines; 

- Decree No. 71/2017/NĐ-CP dated June 6th 2017 issued by the Government pertaining to the 

corporate governance of public companies; 

- The Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ratified by the 

General Meeting of Shareholders on September 9th 2019; 

- Internal Regulations on Corporate Governance of Company ratified by the General Meeting 

of Shareholders on September 9th 2019; 

-  Practical needs for the organization and operation of the Company. 

The Board of Directors respectfully presents the proposal to the General Meeting of Shareholders 

to seek the consideration and approval for the supplement, amendment made to the Charter and 

the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company as follows: 

1. Amend, supplement the Charter of the Company: 

- Make amendment and supplement to certain provisions in the Charter of the Company 

(refer to the attached Appendix 01). 

- Approve the new Charter of the Company (including the amended, supplemented 

provisions). The new Charter shall come into effect upon the approval of the General 

Meeting of Shareholders and shall supersede the former Charter ratified by the General 

Meeting of Shareholder on September 9th 2019 as well as the attached Appendices (if 

any). 

2. Amend, supplement the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company: 

- Make amendment and supplement to certain provisions in the Internal Regulations on 

Corporate Governance of the Company (refer to the attached Appendix 02) 

- Approve the new Internal Regulations on Corporate Governance of the Company 

(including the amended, supplemented provisions). The new Internal Regulations on 

Corporate Governance of the Company shall come into effect upon the approval of the 

General Meeting of Shareholders and shall supersede the former Internal Regulations on 

Corporate Governance of the Company ratified on September 9th 2019. 

The Board of Director respectfully presents the proposal to the General Meeting of Shareholders./. 

 
PP. THE BOARD OF DIRECTORS 

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 

 

(signed) 

Nguyen Ba Sang 
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APPENDIX 01: AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO THE CHARTER 

(Attached with Report no. 08_Annual General Meeting of Shareholders 2020) 

No. Provision Term prescribed in the current Charter Term prescribed in the amended, supplemented 

Charter 

Rationale 

1 Clause 8.1 

Article 8 

Stocks of ordinary shares are certificate 

issued by the Company, book entries or 

electronic data confirming ownership of one or 

some shares of that Company. Stocks must 

contain all contents specified in Clause 1, 

Article 120 of the Law on Enterprises. 

Stocks of ordinary shares are certificate issued by 

the Company, book entries or electronic data 

verifying valid rights and benefits of the owner 

holding an amount of share capital of the Company. 

Such stocks shall have all the information specified 

in Clause 1, Article 120 of the Law on Enterprises 

To be in accordance with 

the Law on Securities. 

2 Point r 

Clause 15.3 

Article 15 

15.3 The annual and extraordinary General 

Meeting of Shareholders passes a 

decision on the following issues: 

r.  Issue bonds, convertible bonds into 

stocks and warrants allowing the owners 

to buy stocks at pre-determined prices; 

15.3 The General Meeting of Shareholders held 

annually and extraordinarily shall adopt the 

following issues: 

r.  Issuance of bonds convertible into shares and 

warrant-linked bonds which allow the owner to 

purchase shares at an assessment rate and at 

an allocated time; 

Due to the fact that the 

approval for the issuance of 

ordinary bonds falls within 

the power of the Board of 

Directors, the term in this 

provision shall be amended 

to avoid the overlap of 

power. 

3 Clause 15.4 

Article 15 

15.4 The Shareholders are not allowed to vote 

in the following cases: 

a. Contracts, transactions prescribed in 

Clause 2 of this Article if the Shareholder 

or person related to such Shareholder is 

a party of contracts, transactions; or 

15.4 A Shareholder shall not participate in casting 

vote under the following circumstances: 

a. Contracts, transactions as stipulated in Point q, 

Clause 15.3 of this Article when a Shareholder 

or Related Person of such Shareholder is a 

contracting party; or 

The former reference is 

inaccurate. 



 
 

4 Clause 20.2 

Article 20 

Not specified. Supplement made to the last part: 

The company might use computer programs, 

software, or applicable IT services to facilitate the 

collecting of voting cards, and the shareholders in 

their voting. 

To apply modern 

technology into the 

collecting/counting of voting 

cards at the meeting of 

General Meeting of 

Shareholders, catching up 

with the current trend. 

5 Clause 21.3 

Article 21 

Decisions of the General Meeting of 

Shareholders related to the following issues 

must be consulted by voting at the General 

Meeting of Shareholders and approved by 

sixty five (65) percentage or more of total votes 

of the Shareholders with voting rights who are 

present in person or through the proxy: 

a. Type of shares and total number of shares 

of each type;  

b. Change Company's name;  

c. Change the main business lines of the 

Company, except for adding business 

lines;  

d. Change the management structure of the 

Company;  

e. Reorganize or dissolute the enterprise; 

f.  Make transaction of Company asset 

purchase, sale valued from thirty five (35) 

percent or more of total asset value 

calculated under the latest audited or 

reviewed financial statements of the 

Company.   

The decisions made at the meeting General Meeting 

of Shareholders on any of the following issues shall 

only be ratified when obtaining the approval of at 

least sixty-five (65) percent of the total number of 

voting shares held by the Shareholders or 

Authorized Representatives present at the meeting 

of General Meeting of Shareholders or at least fifty-

one (51) percent of the total number of voting shares 

(with respect to absentee voting):  

a. Types of shares and total amount of each type;  

b. Change of name of the Company; 

c. Change of Company’s business lines, excluding 

the addition of business lines;  

d. Change of the organizational structure of the 

Company; 

e. Restructuring or dissolution of the Company; 

f. Transactions of buying/selling assets of the 

Company with a value of thirty-five (35) per cent 

or more of the total value of assets of the 

Company recorded in the most recent audited 

financial statements or monitor. 

To broaden the manners for 

obtaining approval to 

certain issues of the 

Company and to be in 

conformity with Article 143 

of Law on Enterprises. 



 
 

6 Point l 

Clause 27.2 

Article 27 

Propose issuance of convertible bonds and 

bonds with warrants to the Board of Directors 

for approval. Decide upon the issuance of 

bonds, type of bonds, collective value of bonds 

and time of issuance and the likes (except for 

the issuance of convertible bonds and bonds 

with warrants), provided that there must be a 

report upon such issuance submitted to the 

General Meeting of Shareholders. 

Propose issuance of convertible bonds and bonds 

with warrants to the Board of Directors for approval. 

Decide upon the issuance of bonds, type of bonds, 

collective value of bonds and time of issuance and 

the likes (except for the issuance of convertible 

bonds and bonds with warrants), provided that there 

must be a report upon such issuance submitted at 

the most recent meeting of the General Meeting of 

Shareholders. 

To specify a due date for 

the report on the issuance 

of ordinary bonds. 

7 Point e 

Clause 27.3 

Article 27 

27.3 The following issues must be approved 

by the Board of Directors: 

 e. Borrowing and implementation of 

mortgages, warranties, guarantees and 

compensation of the Company; 

Omitted. The Board of Directors has 

already been entitled with 

the right to approve 

transactions with value 

equivalent to or more than 

35% of total value of assets 

recorded in the latest 

audited or reviewed 

financial statements of the 

Company (as stipulated in 

Section 27.3(c)). 

8 Clause 38.4 

Article 38 

The Company does not grant loans or 

guarantees to the members of the Board of 

Directors, General Director, other executives 

and individuals and organizations related to 

the above members or legal entities whom 

have financial benefits unless approved by the 

General Meeting of Shareholders. The 

Company is entitled to grant loans and 

guarantees to the Subsidiaries within the 

Company and the Company group for 

purposes of project development. 

Unless otherwise decided by the General Meeting of 

Shareholders, the Company shall not allowed to 

grant any loan or guarantee to any member of the 

Board of Directors, General Director and other 

Managers and their related individuals, 

organizations or legal entities in which the above-

mentioned persons have financial interests, except 

for where the Company and the organization related 

to such member are companies within the same 

group or companies operating in accordance with a 

group of companies, parent company – subsidiary, 

Based on the Sample of a 

Charter enclosed with 

Circular no. 95/2017/TT-

BTC 



 
 

or an economic group and specialized branch of 

Laws specifying otherwise. 

9 Clause 48.1 

Article 48 

The Annual General Meeting of Shareholders 

appoints an independent auditing company or 

through the list of independent auditing firms 

and authorizes the Board of Directors to 

decide on selection of one of these entities to 

audit the Company's financial statements for 

the next financial year based on terms and 

conditions agreed with the Board of Directors. 

The Company must prepare and send the 

annual financial statements to the 

independent auditing company after the end 

of financial year. 

The annual General Meeting of Shareholders shall 

appoint an independent auditing company or shall 

approve a list of independent auditors and authorize 

the Board of Directors to decide to select one to audit 

the Company for the next fiscal year(s) on the basis 

of terms and conditions agreed with the Board of 

Directors. The Company must prepare and send the 

annual financial statements to the independent 

auditor at the end of a fiscal year. 

The selection and signing 

long-term audit contract not 

only are permitted by the 

laws but also offer 

considerable advantages 

such as: (i) sustaining the 

human resources with a 

firm grasp on the auditing 

professional and profound 

insights into the Company’s 

operations; (ii) guarantee to 

fulfill and report audited 

financial statements on 

time; (iii) steady and 

reasonable auditing fee.   

10 Additionally, the amendment made to the sentences structure, words and terms or reference used in the Charter is to ensure the sharpness and 

coherence in the format, and content of the Charter (without changing the meaning of the original texts). 

 



 
 

 

 

 

 

 

APPENDIX 02: AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO THE REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE OF THE COMPANY 

(Attached with Report no. 08_Annual General Meeting of Shareholders 2020) 

No. Provision Terms used in the current Regulations Proposed amendments Rationale 

1 The 2nd item 

in Clause 2 

Section I 

The agenda of the GMS and documents 

relating to the issues to be voted at the 

meeting shall be sent to the Shareholders 

and/or published on the website of the 

Company. 

Amended and supplemented as follows: 

The agenda of the GMS and documents relating to 

the issues to be voted at the meeting shall be sent 

to the Shareholders and/or published on the website 

of the Company. Should the documents not be 

attached to the invitation, the hyperlink leading to 

the entire meeting documents shall be clearly stated 

in the invitation to be accessible by the 

Shareholder(s). 

To be in accordance with 

the Charter of the Company. 



 
 

2 Clause 3 

Section I 

Not specified Title added 3.1 With respect to offline meeting right 

after the title of Clause 3. Registration to the 

General Meeting of Shareholders; and Clause 3.2 

added as follows: 

3.2. With respect to online meeting 

- The Company shall conduct the GMS online in 

accordance with the invitation letters sent to the 

Shareholders 

- Shareholders, or Authorized Attendees can 

register to attend via an online-based medium with a 

software, or an information technology application 

service determined by the Company. Instructions on 

the registration shall be specified in the invitation 

letter. 

To specify the means for the 

online meeting of General 

Meeting of Shareholders. 

3 The 1st item 

in Clause 4 

Section I 

Unless otherwise specified, when conducting 

the registration, the Company shall issue to 

each Shareholder or Authorized Attendee (a) 

voting card(s), on which there shall be the 

registration number/code, full name of 

Shareholder, full name of Authorized 

attendee (if any) and number of votes of said 

Shareholder. 

 

Unless otherwise specified, when conducting the 

registration, the Company shall issue to each 

Shareholder or Authorized Attendee (a) voting 

card(s) (in the form of paper or other electronic 

forms), on which there shall be the registration 

number/code, full name of Shareholder, full name of 

Authorized attendee (if any) and number of votes of 

said Shareholder. 

To add certain suitable 

voting forms. 

4 The 4th item 

in Clause 4 

Section I 

Normally, the Shareholders shall place their 

voting cards in a sealed box for the Vote-

counting Committee can carry out the vote 

counting. 

Shareholders shall place their voting cards in a 

sealed box or cast their votes via online voting or 

any other electronic forms of voting so that the Vote-

Counting Committee can carry out the vote 

counting. 

To add certain suitable 

voting forms. 



 
 

5 The 1st item 

in Clause 2 

Section III 

The meetings of the BOD shall be conducted 

when there are at least three quarters (3/4) 

of the total number of the BOD’s members 

attending directly or by another medium 

under Section 20.3 Article 20 of the Charter. 

The meetings of the BOD shall be conducted when 

there are at least three quarters (3/4) of the total 

number of the BOD’s members attending directly or 

by another medium under Section 30.8 Article 30 of 

the Charter. 

The former reference is 

inaccurate. 

6 The 2nd item 

in Clause 3 

Section III 

During face-to-face meetings or via phone 

calls, the BOD’s members shall give show-

of-hand or verbally express approval on each 

issue after the Chairperson raises the issue 

and concludes the discussion. Voting 

statuses can be affirmative, negative, 

abstention. 

During face-to-face meetings or online meetings, 

the BOD’s members shall vote verbally or show-of-

hand on each issue after the Chairperson raises the 

issue and concludes the discussion. Voting statuses 

can be affirmative, negative, abstention. 

To adjust the format.  

7 Additionally, the amendment made to the sentences structure, words and terms or reference used in the Charter is to ensure the sharpness and 

coherence in the format, and content of the Regulations on Corporate Governance (without changing the meaning of the original texts). 
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AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION 
No. 30 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 
Tel: 084.39303366                  Website: https://angia.com.vn/  

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

NO. 09  

For the Plan of profit distribution in 2019 

Pursuant to:  

- Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th 2014 and the guidelines; 

- Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006 (as amended, supplemented in 

2010) and the guidelines; 

- Decree No. 71/2017/NĐ-CP dated June 6th 2017 issued by the Government pertaining to the 

corporate governance of public companies; 

- The Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ratified by the 

General Meeting of Shareholders on September 9th 2019; 

- Audited Financial statements of the Company dated December 31st 2019;  

- The outcome of business operation of An Gia Real Estate Investment and Development 

Corporation in 2019. 

The Board of Directors respectfully presents the proposal to the General Meeting of Shareholders 

for consideration and approval of: 

1. Profit distribution plan in 2019 as follows: 

No. TARGET IN 2019 (Dong) 

1 After-tax profit of the Parent company in 2019 164,892,751,514 

2 Establish the Funds: 9,000,000,000 

2.1 
Bonus and welfare fund (5.5% of the after-tax profit of the 

Parent Company in 2019)  
9,000,000,000 

3 Residual profit after the establishment of funds (1)-(2)           155,892,751,514  
 4 Dividends by share certificates at the ratio of 10%         74,925,250,000 

5 Retained profit of the Parent company in 2019 80,967,501,514 

2. Assign the Board of Director to draw on and use the fund as prescribed. 
 

The Board of Directors respectfully presents the proposal to the General Meeting of 

Shareholders./. 

 
PP. THE BOARD OF DIRECTORS 

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF 

DIRECTORS 

(signed) 

Nguyen Ba Sang 

https://angia.com.vn/
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA 
No. 30 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 
Tel: 084.39303366                  Website: https://angia.com.vn/  

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

NO. 10  

For the Plan of share certificates issuance as a way to pay dividends to the 

Shareholders 

Pursuant to:  

- Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th 2014 and the guidelines; 

- Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006 (as amended, supplemented in 

2010) and the guidelines; 

- The Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ratified by the 

General Meeting of Shareholders on September 9th 2019; 

- Audited Financial statements of the Company dated December 31st 2019.  

In case where the profit distribution plan in 2019 (as presented in proposal no. 09) is ratified by 

General Meeting of Shareholders, the Board of Directors hereby respectfully presents the plan to 

raise charter capital by issuing share certificates to pay dividends to the Shareholders as follows: 

1. Details 

- Name of share certificate: An Gia Real Estate Investment and Development Corporation; 

- Type of share certificate: ordinary share certificate, subject to unrestricted transfer; 

- Value of share certificate: 10,000 dong per share certificate; 

- Rate of right exercising: 100:10 (on the date of closing the list of shareholders to exercise the 

rights, any shareholder holding 01 share shall be entitled to 01 share certificate and every 100 

share certificates shall be entitled with 10 newly-issued shares by rounding down to the 

nearest integer; 

- Rate of issuance: 10% of the outstanding share certificates at the time of issuance. At the 

time by which the plan is made, the number of the Company’s issued shares is 75,000,000 

and the number of Company’s treasury shares is 74,750, the number of outstanding shares 

is 74,925,250, thus the number of share certificates to be issued is 7,492,525. The number of 

share certificates issued as a way to pay dividends to the shareholders shall be based on the 

rate of right exercising of the outstanding share certificates of the Company at the time of 

closing the list of shareholders to exercise the rights; 

- Total value of issuance par value: 74,925,250,000 dong (Seventy-four billion nine hundred 

and twenty-five million two hundred and fifty dong); 

- Purpose of issuance: to pay dividends; 

- Source of dividends: After-tax profit on December 31st 2019 per the audited Financial 

statements of the Company; 

- Issuance date: The Board of Directors shall designate an appropriate point of time to issue 

after obtaining the approval from the competent state authorities; 
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- Subjects receiving the share certificates: The Shareholders named in the List of Shareholders 

of the Company up to the date of closing the registration to exercise the right to receive share 

certificates in place of dividends issued by Vietnam Securities Depository in accordance with 

the laws; 

- Implementation: The Shareholders shall receive dividends by exercising the rights to receive 

share certificates in place of dividends (non-transferable); 

- Handling of fractional share certificates: the number of shares to be issued as a way of paying 

share certificates in place of dividends shall be rounded down to the nearest integer. Any 

fractional share certificates arising from such rounding down (if any) shall be void. 

For example: On the date of closing the List of Shareholders to issue new share certificates 

as a way of paying dividends, Shareholder A is holding 152 shares. By which time, 

Shareholder A shall be entitled to a number of share certificates equivalent to: (512:100) x 10 

= 51.2. Based on the handling of fractional share certificates, the number of share certificates 

entitled to Shareholder A shall be 51. The fractional 0.2 share certificates shall be void.  

- The difference in the total profit expected to pay share certificates in place of dividends (with 

the par value as 10,000 dong per share) and the total value of the actual number of share 

certificates distributed to the current shareholders (with the par value as 10,000 dong per 

share) shall be retained at the undistributed profit source of the Company. 

2. Authorizing the Board of Directors  

- To adjust and implement the Issuance plan at the Board’s discretion; 

- To conduct necessary procedures to fulfill the issuance plan, register the listing, record of the 

supplement following the issuance plan to the competent state authorities; 

- To adjust the provisions concerning the Charter Capital in the Charter of the Company in 

accordance with the outcome of the issuance (if any). 

The Board of Directors respectfully presents the proposal to the General Meeting of 

Shareholders./. 

 

 
PP. THE BOARD OF DIRECTORS 

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 

  

(signed) 

 

Nguyen Ba Sang 
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AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION 
No. 30 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 
Tel: 084.39303366                  Website: https://angia.com.vn/  

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

NO. 11  

For the plan of issuance of share certificates under the Employees Selection 

Program of the Company in 2020  

Pursuant to:  

- Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th 2014 and the guidelines; 

- Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006 (as amended, supplemented in 

2010) and the guidelines; 

- Decree No. 71/2017/NĐ-CP dated June 6th 2017 issued by the Government pertaining to the 

corporate governance of public companies; 

- The Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ratified by the 

General Meeting of Shareholders on September 9th 2019. 

With a view to cementing the solidarity amongst employees, fostering the talents, the Board of 

Directors hereby respectfully presents the proposal to the General Meeting of Shareholders to 

seek consideration and approval for the plan of issuance of share certificates under the 

Employees Selection Program held by the Company in 2020 as follows: 

1. Details 

- Subjects: managerial employees of the Company or affiliated companies in accordance with 

a List approved by the Board of Directors;  

- Name of share certificate: An Gia Real Estate Investment and Development Corporation; 

- Type of share certificates: ordinary share certificates; 

- Value of share certificates: 10,000 dong per share certificate; 

- Number of share certificates issued for the Program: not exceeding 1% of the total number if 

the outstanding share certificates at the time of issuance; 

- Expected price of issuance: no lesser than 10,000 dong per share; 

- Method of issuance: either of the following sources (or both if appropriate): (1) Treasury share 

certificates source at the time of selling to the employees, (2) To issue share certificates to 

the employees; 

- Time of transfer restriction: unrestricted; 

- Expect time of implementation: after paying share certificates in place of dividends, the 

specific time to implement shall be designated by the Board of Directors. 

2. Authorizing the Board of Directors 
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- To make and approve the Regulations on the issuance of share certificate based on the 

Employees Selection Program held by the Company in 2020 and approve the list of 

employees with the right to buy at the Board’s discretion; 

- To adjust and implement the Issuance plan at the Board’s discretion;  

- To conduct necessary procedures to fulfill the issuance plan, register the listing, record of the 

supplement following the issuance plan to the competent state authorities at the Board’s 

discretion;   

- To adjust the provisions concerning the Charter Capital in the Charter of the Company in 

accordance with the outcome of the issuance (if any). 

The Board of Directors respectfully presents the proposal to the General Meeting of 

Shareholders./. 

 

 
PP. THE BOARD OF DIRECTORS  

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 

 

(signed) 

 

Nguyen Ba Sang 
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