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TỜ TRÌNH  
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN   

 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 

29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 

được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

Căn cứ Điều lệ hợp nhất của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/2020/NQ-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội Đồng Quản Trị 

Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan, 

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“Công Ty”) kính trình Đại 

Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên 

có liên quan như sau:  

 

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, 

bao gồm  Công Ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và 

chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ 

được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật 

liên quan (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao 

dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, (ii) 

Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên 

kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (iii) Công ty Cổ phần Masan 

MEATLife và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan 

MEATLife; (iv) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công 

ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (v) Công ty CP Phát triển Thương 

mại và Dịch vụ VCM và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty CP 

Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM; (vi) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các 

công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; và (vii) các công ty 

con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan: 

 

a. các giao dịch mua bán hàng hoá;  

 

b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng 

hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ 

khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;  

 

c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng 

không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí 

các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị 

trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo 

nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và 

các quy định của pháp luật;  
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d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công 

Ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại 

đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức 

khác; và 

 

e. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các 

giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác 

trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó 

bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty 

khác trong Tập đoàn Masan.  

 

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công 

ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại từng thời điểm.  

 

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc của Công Ty, và cho 

phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc của Công Ty ủy quyền lại cho 

người quản lý khác của Công Ty:    

 

a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan 

và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên 

Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao 

Dịch Liên Quan (nếu có); và 

 

b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài 

liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, 

bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).     
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

DANNY LE 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 


