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NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

(Dự thảo kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông) 

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN 

(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản) 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sửa đổi lần thứ 11 đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021;  

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 

08/08/2022. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn: 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua việc thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu của Cán bộ Công 

nhân viên tham gia chương trình ESOP 2022 như sau:” Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân 

viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 

05 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển 

nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội 

Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một 

số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”. 

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 

này.  

      TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 Nơi nhận:        CHỦ TỊCH HĐQT  

- UBCKNN, SGDCK TPHCM;    

- Các cổ đông Cty;  

- Lưu VT, TKCT. 

 

    TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

VĨNH HOÀN 

        Số: 02/ĐHCĐ/NQ/22. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

        TP Cao Lãnh, ngày 08 tháng 08 năm 2022 
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