
  CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU 
 GLOBAL ELECTRICAL TECHNOLOGY CORPORATION 
 www.toancau.vn 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động 

 Căn cứ: 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, và có hiệu lực kể từ ngày 
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- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu; 

- Quy chế cổ phiếu ưu đãi hiện hành của Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu; 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét những nội dung Quy chế ưu đãi quyền sở 

hữu cổ phần dành cho người lao động thay đổi như sau:   
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01 Tên quy chế Quy chế cổ phiếu ưu đãi 
Quy chế Ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho 

người lao động 

02 
Điều 4: Một số 

từ viết tắt 
 UBCKNN: Uỷ ban chứng khoán nhà nước 

03 

Điều 8.1: Đối 

tượng được 

quyền mua CP 

theo ESOP 

a. Lãnh đạo và quản lý hoàn thành 

nhiệm vụ (có kết quả đánh giá năm 

từ khá trở lên); 

b. Nhân viên có kết quả đánh giá 

năm từ tốt trở lên; 

c. Nhân viên tiềm năng: 

- Có thời gian làm việc tại công ty 

dưới 1 năm; được đề cử bởi BĐH 

và được sự chấp thuận của 

HĐQT; 

- Số lượng nhân viên tiềm năng 

tối đa bằng 1/3 tổng số nhân viên 

được đề cử mỗi đợt; 

d. Nhân viên làm trên 1 năm có kết 

quả đánh giá năm từ trung bình trở 

lên mà chưa tham gia chương trình 

này trước đó; Tổng số lượng CP 

mỗi cá nhân này được mua tối đa là 

1000 CP. 

e. Danh sách đối tượng và số lượng 

a. Lãnh đạo và quản lý hoàn thành nhiệm vụ (có 

kết quả đánh giá năm từ khá trở lên);  

b. Nhân viên có kết quả đánh giá năm từ tốt trở 

lên; 

c. Nhân viên tiềm năng: 

- Lãnh đạo và quản lý của công ty thành viên 

hoàn thành nhiệm vụ. 

- Nhân viên của công ty có thời gian làm việc 

tại công ty dưới 1 năm; được đề cử bởi BĐH 

và được sự chấp thuận của HĐQT; 

- Số lượng nhân viên tiềm năng tối đa bằng 1/3 

tổng số nhân viên được đề cử mỗi đợt và tổng 

số lượng cổ phần dành cho nhân viên tiềm 

năng tối đa bằng 20% tổng số lượng cổ phần 

phát hành đợt đó (trừ trường hợp khác do 

HĐQT quyết định); 

d. Nhân viên làm trên 1 năm có kết quả đánh 

giá năm từ trung bình trở lên mà chưa tham gia 

chương trình này trước đó; Tổng số lượng CP 

mỗi cá nhân này được mua tối đa là 1000 CP. 

d. Danh sách đối tượng và số lượng CP được 
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CP được hưởng quyền mua phải 

được HĐQT phê duyệt. 

hưởng quyền mua phải được ĐHĐCĐ hoặc 

HĐQT (nếu được ĐHĐCĐ uỷ quyền) phê 

duyệt. 
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Điều 8.2: Số 

lượng cổ phần 

được quyền mua 

Hệ số đóng góp của cá nhân = HS 

lương x HS đánh giá 

Hệ số đóng góp của cá nhân = lương kinh do-

anh (triệu đồng) x HS đánh giá 

Hệ số đánh giá = HSĐánh giá năm + 

HSSáng tạo + HSĐồng đội + HSChuyên 

nghiệp 

- Hệ số đánh giá: là tổng điểm thành tích và 

xếp loại trong năm. 

- Đối với nhân viên tiềm năng thì HS đánh 

giá tính bằng 50 điểm. 

05 
Điều 8.4: Giá 

thực hiện 

 

Giá ưu đãi (không được thấp hơn 

mệnh giá) được xác định như sau: 

a. Đối với cổ phiếu của các Công ty 

niêm yết: 

- Trong trường hợp công ty nâng 

vốn thông qua việc chia cổ tức bằng 

cổ phiếu hay phát hành cổ phiếu 

mới chỉ cho các cổ đông cũ, giá ưu 

đãi được giảm so với giá thị trường 

trung bình của CP trong vòng 10 

ngày làm việc sau thời điểm chốt sổ 

cổ đông để tăng vốn chính thức; 

- Trong trường hợp công ty nâng 

vốn thông qua việc phát hành cổ 

phiếu cho cổ đông mới, giá được 

giảm so với giá trung bình của đợt 

phát hành này; 

- Tỉ lệ giảm giá: giảm tối đa 20% 

(giới hạn chuyển nhượng 01 năm) 

hoặc tối đa 30% (giới hạn chuyển 

nhượng 02 năm) tùy theo sự lựa 

chọn của nhân viên được mua. 

b. Đối với cổ phiếu của các công ty 

chưa niêm yết: giá thực hiện giảm 

tối đa 20% so với giá trị sổ sách của 

mỗi cổ phiếu sau thời điểm tăng 

vốn chính thức (đã 

trừ phần cổ tức đã chia của năm 

Giá ưu đãi (không được thấp hơn mệnh giá) 

được xác định như sau: 

a. Đối với cổ phiếu của các Công ty niêm yết: 

- Trong trường hợp công ty nâng vốn thông qua 

việc chia cổ tức bằng cổ phiếu hay phát hành cổ 

phiếu mới chỉ cho các cổ đông cũ, giá ưu đãi 

được giảm so với giá thị trường trung bình của 

CP trong vòng 10 ngày làm việc sau thời điểm 

chốt sổ cổ đông để tăng vốn chính thức; 

- Trong trường hợp công ty nâng vốn thông qua 

việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông mới, giá 

được giảm so với giá trung bình của đợt phát 

hành này; 

- Tỉ lệ giảm giá: giảm tối đa 20% (giới hạn 

chuyển nhượng 01 năm) hoặc tối đa 30% (giới 

hạn chuyển nhượng 02 năm) tùy theo sự lựa 

chọn của nhân viên được mua. 

b. Đối với cổ phiếu của các công ty chưa niêm 

yết: giá thực hiện giảm tối đa 20% so với giá trị 

sổ sách của mỗi cổ phiếu sau thời điểm tăng 

vốn chính thức (đã 

trừ phần cổ tức đã chia của năm trước). 

Giá ưu đãi bằng mệnh giá 10.000 đồng / CP 

(mười nghìn đồng/ CP). 

Giới hạn chuyển nhượng: 02 (hai) năm kể từ 

ngày hoàn tất đợt phát hành (theo quyết định 

của HĐQT). Đối với công ty niêm yết ngày 

hoàn tất đợt phát hành là ngày xác nhận kết quả 

phát hành của UBCKNN. 
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trước). 
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Điều 8.5: 

Phương thức 

thanh toán 

a. Nhân viên thanh toán một lần 

toàn bộ giá trị CP được quyền mua 

ngay tại thời điểm phát hành CP; 

b. Công ty hỗ trợ nhân viên được 

vay với lãi suất thấp trong vòng 

một năm để mua CP với phương 

thức như sau: 

- Nhân viên thanh toán tối thiểu 

20% tổng giá trị CP được quyền 

mua ngay tại thời điểm phát hành 

CP; 

- Phần còn lại sẽ được nhân viên 

lên kế hoạch cam kết thanh toán từ  

lương hàng tháng, các khoản 

thưởng, kể cả thưởng từ chương 

trình VSOP hoặc bằng tiền mặt. 

a. Nhân viên thanh toán một lần toàn bộ giá trị 

CP được quyền mua ngay tại thời điểm phát 

hành theo thời hạn qui định trong mỗi đợt phát 

hành CP. 

b. Công ty hỗ trợ nhân viên được vay với lãi 

suất thấp trong vòng một năm để mua CP với 

phương thức như sau: 

- Nhân viên thanh toán tối thiểu 20% tổng giá 

trị CP được quyền mua ngay tại thời điểm phát 

hành CP; 

- Phần còn lại sẽ được nhân viên lên kế hoạch 

cam kết thanh toán từ  lương hàng tháng, các 

khoản thưởng, kể cả thưởng từ chương trình 

VSOP hoặc bằng tiền mặt 

07 
Điều 8.6: Quy 

trình thực hiện 

a. Ban điều hành công ty tổng hợp 

và đề cử danh sách được tham gia 

ESOP; 

b. HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ 

phê duyệt danh sách; 

c. Công ty thông báo kết quả đến 

các cá nhân được duyệt; 

d. Người được hưởng quyền mua 

CP ký Bản xác nhận mua và thanh 

toán trong vòng 1 tháng sau Đại hội 

cổ đông hoặc theo phương thức tại 

điều 8.5. 

e. Những CP không đăng ký mua sẽ 

không đưa vào quá trình đăng ký 

vốn mới. 

a. Ban điều hành công ty tổng hợp và đề cử 

danh sách được tham gia ESOP;  

b. HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ phê 

duyệt danh sách; 

c. Công ty thông báo kết quả đến các cá nhân 

được duyệt;  

d. Người được hưởng quyền mua CP ký Bản 

xác nhận mua và thanh toán trong vòng 1 

tháng sau Đại hội cổ đông hoặc theo 

phương thức tại điều 8.5.  

e. Những CP không đăng ký mua sẽ không 

đưa vào quá trình đăng ký vốn mới. Việc 

phân phối những CP được quyền mua 

nhưng không thanh toán sẽ thực hiện theo 

quyết định của HĐQT trong từng đợt phát 

hành. 
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Điều 8.7 khoản 

b: Chuyển 

nhượng 

Người sở hữu CP theo ESOP không 

được quyền chuyển 

nhượng số CP đó trong vòng 01 

năm (mua với giá giảm 20%) hoặc 

02 năm (với giá giảm 30%) kể từ 

Người sở hữu CP theo ESOP không được 

quyền chuyển nhượng số CP đó trong vòng 01 

năm (mua với giá giảm 20%) hoặc 02 năm (với 

giá giảm 30%) kể từ ngày sở hữu; trong thời 

gian CP bị giới hạn chuyển nhượng. 
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ngày sở hữu; 

09 
Điều 8.7 Khoản 

e: Thu hồi 

Công ty có toàn quyền thu hồi số 

CP đã được mua bằng cách hoàn trả 

lại toàn bộ giá trị nhân viên đã 

thanh toán trước đó cộng với lãi 

suất không kỳhạn của ngân hàng 

trong các trường hợp sau: 

• Người đăng ký mua không thanh 

toán hoặc thanh toán chậm hơn 02 

tháng so với kỳ hạn quy định trong 

quá trình trả góp; 

• Nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc 

trong thời gian CP bị giới hạn 

chuyển nhượng; 

• Nhân viên bị kỷ luật từ cảnh cáo 

hạ lương trở lên; 

• Thành viên Ban quản trị công ty 

từ chức hoặc bị bãi miễn trong thời 

hạn CP bị giới hạn chuyển nhượng; 

Thời điểm kết thúc nhiệm vụ chính 

thức được tính theo Nghị quyết 

HĐQT hoặc văn bản đề nghị của 

thành viên được HĐQT chấp thuận. 

- Thời hạn hoàn trả trong vòng 02 

tháng kể từ ngày có quyết định thu 

hồi; 

- Số CP thu hồi sẽ được hạch toán 

thành CP quỹ của công ty. 

(khoản d) 

- Công ty có toàn quyền thu hồi số CP đã 

được mua bằng cách hoàn trả lại toàn bộ 

giá trị nhân viên đã thanh toán trước đó 

cộng với lãi suất không kỳhạn của ngân 

hàng Công ty có quyền nhưng không có 

trách nhiệm trong việc mua lại số CP đã 

phát hành theo chương trình ESOP trong 

các trường hợp sau:  

• Người đăng ký mua không thanh toán 

hoặc thanh toán chậm hơn 02 tháng so với 

kỳ hạn quy định trong quá trình trả góp; 

• Nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc trong 

thời gian CP bị giới hạn chuyển nhượng; 

• Nhân viên bị kỷ luật từ cảnh cáo hạ bậc 

lương trở lên;   

• Thành viên Ban quản trị công ty từ chức 

hoặc bị bãi miễn trong thời hạn CP bị giới 

hạn chuyển nhượng; Thời điểm kết thúc 

nhiệm vụ chính thức được tính theo Nghị 

quyết HĐQT hoặc văn bản đề nghị của 

thành viên được HĐQT chấp thuận. 

Ngày HĐQT ra quyết định việc mua lại 

được xác định là ngày thực thi quyền mua 

lại cổ phiếu ESOP. Trong trường hợp thủ 

tục không kịp hoàn tất thì thời gian hạn chế 

chuyển nhượng của các cổ phần ESOP bị 

mua lại này sẽ cộng thêm thời gian làm thủ 

tục với các cơ quan nhà nước liên quan;  

- Việc không mua lại đối với các trường 

hợp đặc biệt cần có sự chấp thuận của 

HĐQT;  

- Giá mua lại bằng giá phát hành. Việc 

thanh toán được tiến hành trong thời gian 

được UBCKNN chấp thuận (đối với công 

ty niêm yết) hoặc trong vòng 02 tháng kể từ 

ngày công ty quyết định mua lại (đối với 

công ty chưa niêm yết);  

- Thời hạn hoàn trả trong vòng 02 tháng kể 
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từ ngày có quyết định thu hồi; 

- Số CP mua lại sẽ được hạch toán thành CP 

quỹ của công ty.    

 

10 Điều 8.7 

Khoản e 

Thành viên được thuyên chuyển 

công việc trong tập đoàn GLT (với 

quyết định thuyên chuyển chính 

thức của Ban nhân sự) trong thời 

gian giới hạn chuyển 

nhượng sẽ được tiếp tục duy trì 

quyền sở hữu cổ phiếu ưu đãi này. 

Khoản e d 

Thành viên được thuyên chuyển công việc 

trong tập đoàn GLT (với quyết định thuyên 

chuyển chính thức của Ban nhân sự) trong thời 

gian giới hạn chuyển nhượng sẽ được tiếp tục 

duy trì quyền sở hữu cổ phiếu ưu đãi này 
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Điều 9: Định 

nghĩa VSOP 

VSOP là chương trình thưởng cho 

thành viên Ban quản trị và Ban điều 

hành quyền sở hữu một lượng cổ 

phiếu “ảo”, thực thi quyền chọn bán 

và hưởng giá trị gia tăng 

của cổ phiếu công ty trong một 

khoảng thời gian xác định. 

VSOP là chương trình thưởng cho thành viên Ban 

quản trị và Ban điều hành quyền sở hữu một lượng 

cổ phần “ảo”, thực thi quyền chọn bán và hưởng 

giá trị lợi nhuận tạo ra trong kỳ tính trên mỗi cổ 

phần (EPS) trong một khoảng thời gian xác định. 

EPS: là lợi nhuận sau quỹ trên báo cáo tài chính 

hoặc lợi nhuận sau quỹ thuộc cổ đông công ty 

mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất (đối với 

công ty có đầu tư) tính trên mỗi cổ phần lưu 

hành bình quân trong kỳ.  

Thời điểm tặng thưởng: theo quyết định của 

Tổng Giám đốc công ty nhưng không quá 30 

ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội cổ đông 

thường niên. 
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Điều 12.2 

khoản b: Hệ số 

đóng góp của cá 

nhân 

Hệ số đánh giá: là tổng của 04 hệ số 

sau 

Hệ số đánh giá = HSĐánh giá năm 

+ HSSáng tạo + HSĐồng đội + 

HSChuyên nghiệp 

trong đó: 

trong đó: 

i. HSSáng tạo : hệ số đánh giá theo tiêu 

chí Sáng tạo; 

ii. HSĐồng đội : hệ số đánh giá theo 

tiêu chí Tinh thần đồng đội; 

iii. HSChuyên nghiệp : hệ số đánh giá 

theo tiêu chí Tính chuyên nghiệp; 

iv. HSĐánh giá năm : 

+ Thành viên Ban điều hành: căn 

cứ trên điểm đánh giá năm (đối 

với thành viên mới chưa làm hết 

Hệ số đánh giá: 

- Đối với BĐH là tổng điểm thành tích và 

xếp loại trong năm. 

- Thành viên Ban quản trị: HS đánh giá năm 

tính theo bảng đánh giá tại Ban quản trị của 

Công ty thành viên. 
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năm thì hệ số đánh giá năm 

được nhân tương ứng với tỉ lệ theo 

thời gian làm việc thực tế). 

+ Thành viên Ban quản trị: HS 

đánh giá năm tính theo tỉ lệ hoàn 

thành nhiệm vụ được ghi nhận 

trong biên bản đánh giá thành 

viên của HĐQT 
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Điều 12.3: Tổng 

số lượng CP ảo 

và quy định 

phân chia 

Tổng số lượng CP ảo dành cho 

chương trình VSOP mỗi năm đối 

với mỗi công ty sẽ do Tổng giám 

đốc GLT đề xuất để trình cho 

HĐQT GLT phê duyệt nếu ROE 

> 150% lãi suất cơ bản của ngân 

hàng nhà nước ban hành vào thời 

điểm cuối năm, nhưng không quá 

3% tổng số lượng CP đang lưu 

hành; 

Riêng đối với trường hợp đơn vị 

hạch toán độc lập (SBU) mới 

thành lập hoặc đầu tư mạo hiểm, 

tổng số lượng CP ảo dành cho 

VSOP có thể cao hơn và do 

ĐHĐCĐ quyết định. 

Tổng số lượng CP ảo dành cho chương trình 

VSOP mỗi năm đối với mỗi công ty sẽ do Tổng 

giám đốc GLT đề xuất để trình cho HĐQT GLT 

phê duyệt nếu ROE >  150% 12% lãi suất cơ bản 

của ngân hàng nhà nước ban hành vào thời điểm 

cuối năm, nhưng không quá 3% tổng số lượng CP 

đang lưu hành 

Riêng đối với trường hợp đơn vị hạch toán độc lập 

(SBU) mới thành lập hoặc đầu tư mạo hiểm, tổng 

số lượng CP ảo dành cho VSOP có thể cao hơn và 

do ĐHĐCĐ quyết định 

 

Việc phân bổ số lượng cổ phần ảo không phân bổ 

hết sẽ do HĐQT công ty quyết định. 
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Điều 12.4: Giá 

trị được hưởng 

khi thực hiện 

quyền chọn bán 

Điều 12.4 Giá của cổ phiếu ảo và 

giá trị được hưởng khi chọn bán 

 

Giá tặng thưởng: là giá trị sổ sách 

trên mỗi CP sau ĐHCĐ thường 

niên. 

b. Giá chọn bán: là giá trị sổ sách 

trên mỗi CP của quý trước đó. 

c. Giá trị được hưởng khi thực hiện 

quyền chọn bán: 

Giá trị được hưởng trên mỗi CP khi 

thực hiện quyền chọn bán được xác 

định bằng chênh lệch giữa giá chọn 

bán và giá tặng thưởng nhân với tỉ 

lệ giữa giá thị trường vào thời điểm 

bán (giá thị trường trung bình trong 

vòng 10 phiên liên tục sau khi đăng 

ký bán) và giá thị trường vào thời 

điểm thưởng (giá trung bình thị 

trường trong vòng 10 phiên liên tục 

sau ĐHCĐ) 

Giá trị được hưởng trên mỗi CP khi 

chọn bán = (GTSS bán – GTSS 

 

 

 

 

Giá tặng thưởng: là giá trị sổ sách trên mỗi CP sau 

ĐHCĐ thường niên. 

b. Giá chọn bán: là giá trị sổ sách trên mỗi CP của 

quý trước đó. 

c. Giá trị được hưởng khi thực hiện quyền chọn 

bán: 

Giá trị được hưởng trên mỗi CP khi thực hiện 

quyền chọn bán được xác định bằng chênh lệch 

giữa giá chọn bán và giá tặng thưởng nhân với tỉ lệ 

giữa giá thị trường vào thời điểm bán (giá thị 

trường trung bình trong vòng 10 phiên liên tục sau 

khi đăng ký bán) và giá thị trường vào thời điểm 

thưởng (giá trung bình thị trường trong vòng 10 

phiên liên tục sau ĐHCĐ) 

 

Giá trị được hưởng trên mỗi CP khi chọn bán = 

(GTSS bán – GTSS thưởng) x (GTT bán / GTT 

thưởng) 
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thưởng) x (GTT bán / GTT thưởng) 

 

Đối với trường hợp cổ phiếu công 

ty chưa niêm yết thì tỉ lệ giữa giá 

thị trường 

chọn bán và giá thị trường được 

tặng thưởng bằng 1. 

Đối với trường hợp cổ phiếu công ty chưa niêm yết 

thì tỉ lệ giữa giá thị trường 

chọn bán và giá thị trường được tặng thưởng bằng 

1. 

 

 

 

Giá trị được hưởng khi chọn bán = SL VSOP chọn 

bán x EPS thời điểm chọn bán. 

Trong đó 

- SL VSOP chọn bán: là số lượng CP ảo 

được quyền chọn bán của năm đó, được qui 

định cụ thể trong điều 12.5 quy chế này. 

- EPS thời điểm chọn bán: là lợi nhuận sau 

quỹ trên báo cáo tài chính hoặc lợi nhuận 

sau quỹ thuộc cổ đông công ty mẹ trên báo 

cáo tài chính hợp nhất (đối với công ty có 

đầu tư) tính trên mỗi cổ phần lưu hành bình 

quân trong quý / năm gần nhất so với thời 

điểm chọn bán 
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Điều 12.5: Quy 

trình thực hiện 

và phương thức 

thanh toán 

a.Cuối năm, BĐH công ty tổng hợp 

và đề cử danh sách quản lý trình 

HĐQT phê duyệt; HĐQT đề cử 

danh sách của mình và BKS trình 

ĐHĐCĐ phê duyệt; 

b. Công ty thông báo kết quả đến 

các cá nhân được duyệt; 

c. Thành viên hưởng quyền tham 

gia VSOP được công ty cấp Giấy 

chứng nhận sở hữu cổ phiếu ảo với 

nội dung về số lượng và giá tặng 

thưởng; thời hạn hiệu lực trong 

vòng 03 (ba) năm. 

d. Những quy định về việc thực 

hiện quyền chọn bán CP ảo: 

- Số CP ảo tặng thưởng hằng năm 

sẽ được thực hiện quyền chọn bán 

đều trong 03 năm (nghĩa là mỗi 

năm thực hiện quyền chọn bán 

không vượt quá 

1/3 số CP ảo được thưởng). 

- Số CP ảo phải thực hiện chọn bán 

hằng năm không được ít hơn 50% 

tổng số CP của năm đó và phần 

chưa bán của năm trước đó. Phần 

còn lại sẽ được 

chuyển sang năm sau. 

Ví dụ: 

Nhân viên A vào năm 2010 được 

tặng 12.000 CP  chọn bán tối đa 

được 4.000 CP (tức 1/3) trong mỗi 

năm. 

Năm 2011 được tặng 6.000 CP  

chọn bán tối đa là 2000 CP. 

Giả sử năm 2010 nhân viên A bán 

3000 CP, 1000 CP còn lại sẽ 

đượcchuyển sang năm sau. 

Như vậy trong năm 2011 nhân viên 

A có quyền bán tối đa là 7000 CP 

a. Cuối năm, BĐH công ty tổng hợp và đề cử 

danh sách quản lý trình HĐQT phê duyệt; 

HĐQT đề cử danh sách của mình và BKS 

trình ĐHĐCĐ phê duyệt; 

b. Công ty thông báo kết quả đến các cá nhân 

được duyệt;  

c. Thành viên hưởng quyền tham gia VSOP 

được công ty cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ 

phần ảo với nội dung về số lượng và giá tặng 

thưởng; thời hạn hiệu lực trong vòng 03 (ba) 

02 (hai) năm.  

d. Những quy định về việc thực hiện quyền 

chọn bán CP ảo: 

- Số CP ảo tặng thưởng hằng năm sẽ được thực 

hiện quyền chọn bán đều trong 03 02 năm. 

 (nghĩa là mỗi năm thực hiện quyền chọn bán 

không vượt quá 1/3 số CP ảo được thưởng). 

 

- Số CP ảo phải thực hiện chọn bán hằng năm 

không được ít hơn 50% tổng số CP của năm 

đó và phần chưa bán của năm trước đó. Phần 

còn lại sẽ được chuyển sang năm sau.  

Ví dụ:  

Nhân viên A vào năm 2010 được tặng 12.000 CP  

chọn bán tối đa được 4.000 CP (tức 1/3) trong mỗi 

năm. 

Năm 2011 được tặng 6.000 CP  chọn bán tối đa 

là 2000 CP. 

Giả sử năm 2010 nhân viên A bán 3000 CP, 1000 

CP còn lại sẽ đượcchuyển sang năm sau. 

Như vậy trong năm 2011 nhân viên A có quyền bán 

tối đa là 7000 CP 

 

Nhân viên A vào năm 2010 được tặng 12.000 CP  

chọn bán tối đa được 6.000 CP (tức 1/2) trong mỗi 

năm.  

Năm 2011 được tặng 6.000 CP  chọn bán tối đa 

là 3.000 CP. 

Giả sử năm 2010 nhân viên A bán 3.000 CP, 3.000 
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và tối thiểu là 3500 CP. 

- Số CP ảo thực thi quyền chọn bán 

hằng năm nếu nằm dưới mức tối 

thiểu thì phần chênh lệch giữa mức 

tối thiểu và mức chọn bán sẽ hết 

hiệu lực; 

- Người sở hữu CP ảo đăng ký 

quyền chọn bán với công ty; Việc 

hủy bỏ quyền chọn bán có thể tiến 

hành trong vòng một tháng sau khi 

đăng ký bán, nhưng không quá 2 

lần / năm. 

e. Thanh toán: 

- Công ty quyết định một trong hai 

(hoặc cả hai) hình thức thanh toán 

phần giá trị gia tăng như sau: (1) 

bằng tiền mặt và (2) bằng cổ phiếu 

quỹ với giá bằng 

giá trị sổ sách của quí trước đó (đối 

với công ty chưa niêm yết) hoặc 

giá thị trường đóng cửa trước ngày 

thanh toán (đối với công ty niêm 

yết); 

- Việc thanh toán được thực hiện 

trong vòng 02 (hai) tháng từ ngày 

đăng ký 

quyền chọn bán; 

- Chi phí của công ty trong việc 

thanh toán cho VSOP trong năm sẽ 

tính vào chi phí hoạt động của 

công ty trong năm đó. 

f. Khi công ty nâng vốn bằng cách 

chia lợi nhuận bằng cổ phiếu (Split 

share) hoặc 

phát hành CP mới thì giá tặng 

thưởng của số CP ảo chưa chọn 

bán cũng được 

giảm tương ứng theo tỉ lệ giảm giá 

trị sổ sách của CP phổ thông. 

 

 

. 

CP còn lại sẽ được chuyển sang năm sau.  

Như vậy trong năm 2011 nhân viên A có quyền bán 

tối đa là 12.000 CP và tối thiểu là 7.500 CP.  

- Số CP ảo thực thi quyền chọn bán hằng năm 

nếu nằm dưới mức tối thiểu thì phần chênh 

lệch giữa mức tối thiểu và mức chọn bán sẽ 

hết hiệu lực;  

- Người sở hữu CP ảo đăng ký quyền chọn 

bán với công ty; Việc hủy bỏ quyền chọn 

bán có thể tiến hành trong vòng một tháng 

sau khi đăng ký bán, nhưng không quá 2 lần 

/ năm. 

e. Thanh toán:  

- Công ty quyết định một trong hai (hoặc 

cả hai) hình thức thanh toán phần giá trị 

gia tăng như sau: (1) bằng tiền mặt và (2) 

bằng cổ phiếu quỹ với giá bằng 

giá trị sổ sách của quí trước đó (đối với 

công ty chưa niêm yết) hoặc giá thị 

trường đóng cửa trước ngày thanh toán 

(đối với công ty niêm yết); 

 

- Việc thanh toán được thực hiện trong vòng 

02 (hai) tháng từ ngày đăng ký quyền chọn 

bán.  

- Chi phí của công ty trong việc thanh toán 

cho VSOP trong năm sẽ tính vào chi phí 

hoạt động (khoản mục chi phí khác) của 

công ty trong năm đó. 

f.Khi công ty nâng vốn bằng cách chia lợi 

nhuận bằng cổ phiếu (Split share) hoặc 

phát hành CP mới thì giá tặng thưởng của số 

CP ảo chưa chọn bán cũng được 

giảm tương ứng theo tỉ lệ giảm giá trị sổ sách 

của CP phổ thông. 
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Điều 12.6 

khoản a Nghĩa 

vụ và quyền 

hạn của công ty 

a. Công ty có nghĩa vụ thực hiện 

theo đúng trình tự xét duyệt đối 

tượng, nguyên tắc đánh giá, xác 

định giá tặng thưởng và giá chọn 

bán, số lượng, cách thức và 

thời hạn thanh toán giá trị gia tăng 

của CP ảo như quy định trong Quy 

chế này. 

a. Công ty có nghĩa vụ thực hiện theo đúng 

trình tự xét duyệt đối tượng, nguyên tắc đánh 

giá, xác định giá tặng thưởng và giá EPS 

chọn bán, số lượng, cách thức và thời hạn 

thanh toán giá trị gia tăng của CP ảo như quy 

định trong Quy chế này. 
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Điều 13. Triển 

khai thực hiện 

(Quy chế cũ) 

Quy chế này được HĐQT Công ty 

Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu 

phê duyệt và ban hành. Các bộ 

phận và cá nhân liên quan có trách 

nhiệm triển khai thực hiện. 

Bỏ điều này 
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Điều 13: Hiệu 

lực thi hành 

Quy chế cổ phiếu ưu đãi của Công 

ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn 

Cầu có hiệu lực kể từ ngày ký 

Quy chế cổ phiếu ưu đãi quyền sở hữu cổ phần 

dành cho người lao động của Công ty Cổ phần 

Kỹ thuật điện Toàn Cầu có hiệu lực kể từ ngày 
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Quyết định ban hành của Chủ tịch 

HĐQT. 

Những quy định của Công ty trước 

đây trái với nội dung quy chế này 

không còn hiệu 

lực. 

ký Quyết định ban hành của Chủ tịch HĐQT 

được ĐHĐCĐ thông qua.  

Đối với số lượng VSOP đã phát hành nhưng 

chưa thực hiện hết sẽ áp dụng theo nội dung 

quy chế này. 

Những quy định của Công ty trước đây trái với 

nội dung quy chế này không còn hiệu 

lực. 

 
Kính trình Hội đồng quản trị xem xét. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ……… tháng …. năm 2018 
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