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TONG CONG TV MAY NHA BE CONG HOA xA HQI ciiU NGHIA VIT NAM 
- CONG TV CO PHAN Bc Ip - Ti do - Hnh phüc 

S6: 46/2022/NQ-HDQT Tp. H Chi Minh, Ngày 12 tháng 10 nàm 2022 

NGH! QUYET CUA HQI BONG QUAN TR! 

(V v4c bii sung Nguyen tcc xác djnh s cJ philu dwçlcphân pIui ciw th'ng 
dôi ur7ng ngwó'i lao d3ng) 

Càn cz:  

- Lu2t Doanh nghip s 59/2020/QH14 dtrcrc thông qua ngày 17/06/2020; 

- Ludt Chng khoán s 54/2019/QHJ4 thrcrc thông qua ngày 26/11/2019; 

- Nghj djnh so' 155/2020/ND-CF ngày 31/12/2020 cüa GhInhphü quy djnh chi tiEt thi hành rnt so' 
dku cza Lut Chtng khoán; 

- Diu l Tdng Cong May Nhà Be - CTCP (Cong ty); 

Nghj quyé't Dgi hç51 dng co' dOng Mt thzrOizg nOm 2022 so' 40/2022/HDQT ngày 09/09/2022; 

- Biên ban hQp Dgi h5i do'ng co' dOng bat thtr&ng nárn 2022 5o' 02/BBDHDCvD ngày 09/09/2022; 

- T'r trInh so' 01/1Tr-MNB ngày 19/08/2022 v vic thông qua phitong ánphOt hành co' phku theo 

chi rung trInh ira chQn ngt&i lao dong (ESOP); 

- Nghj quyét H5i ddng quOn tr/ so' 42/NQ-HDQT ngày 26/09/2022; 

- Biên ban hpp H5i dng quán trj so' 46/BB-HDQTngày 12/10/2022. 

QUYET NGH 

Diu 1: B sung ni dung Diu 2 Ngh quyt Hi dng quân tr s 42/NQ-RDQT ngày 26/09/2022, 
cu the nhtr sau: 

4. Cách tInh s6 lugng c phiu ("SLCP") dugc phân ph6i cho timg d6i tirçrng ngu1i lao dng tii 

Cong ty: 

• Dim s = H s Thârn niên cong tác x H s Chirc vi,i trong Cong ty x H s Khã näng gn bó 

lãu dài vài Cong ty. 
T6ng SLCP phân  ph6i- SLCP dixo'c nhn theo trLrrng hçrp (*) Va  (**) 

• SLCP ducc nhan - , .,. ,,. x Diem so 
Tong diem cua cac doi tLrqng dixqc phan phoi 

Lixu : Tru&ng hçip di tixçmg nglrôi lao dng có dim s bng 0 do thuic di tuqng phân phi (*), 
(**) neu ti Khoãn 2 Diu 2 Nghj quyt Hi ding quân trj s 42/NQ-HDQT ngày 26/09/2022 thi di 
turng nay së duçc nhn s lung c phiu tuDng rng vO'i s !i.rcrng c phiu nêu ti Khoãn 2 Diu 2 

Nghj quyt Hi dng quân trj nêu trên. 

Diu 2:  Các Thành vien HQi dng quán trj giám sat, kim tra vic thrc hin; Tng Giám d6c cong ty 

chju trách nhim chi dao  cac phông ban và cá nhân cO lien quan can ccr Nghj quy& thirc hin. 



Nghj quyt có hiu hrc kê tu' ngãy k./. 

No'i nhin: TM. 110! BONG QUAN TRI 
-Nhudiêu2; !I  TICH 
- Lint VT. / 
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