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Chương II. Điều 9. Khoản 1 

Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.000.000 cổ phần, mỗi 

cổ phần có mệnh giá thống nhất là 10.000 (bằng chữ: mười ngàn 

đồng). Tại thời điểm thông qua điều lệ này, toàn bộ cổ phần của 

Công ty là cổ phần phổ thông, không có cổ phần ưu đãi. 

 

 

Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.000.000 

cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá thống nhất là 

10.000 (bằng chữ: mười ngàn đồng). Tại thời điểm 

thông qua điều lệ này, toàn bộ cổ phần của Công ty 

là cổ phần phổ thông, không có cổ phần ưu đãi biểu 

quyết hoặc cổ phần ưu đãi khác. 

 

 

Điều chỉnh lại cho ngắn 

gọn hơn, vì đến thời 

điểm này Cty đã hoạt 

động được quá 3 năm 

nên không thể phát hành 

cổ phiếu ưu đãi biểu 

quyết nữa. 

Chương II. Điều 19: Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông 

5. Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân 

danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các 

hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc 

phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài 

chính có thể xảy ra đối với Công ty. 

 

 Quy định bổ sung theo 

điều lệ mẫu của 

UBCKNN và Luật DN 

 

Chương III. Điều 25. Khoản 4 

Ban kiểm soát: Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Đại 

hội đồng cổ đông sẽ bầu và thành lập Ban kiểm soát trong 

trường hợp số lượng cổ đông của Công ty nhiều hơn 11 cổ đông; 

Trường hợp nếu số lượng cổ đông của Công ty từ 11 cổ đông trở 

xuống thì Công ty không thành lập Ban kiểm soát. 

 

 

Ban kiểm soát: Trường hợp nếu số lượng cổ đông 

của Công ty từ 11 cổ đông trở xuống thì Công ty có 

thể không thành lập Ban kiểm soát. Trong trường 

hợp này việc có thành lập hoặc không thành lập Ban 

kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

 

 

Sửa đổi cho cụ thể hơn, 

tránh việc ĐHĐCĐ phải 

thông qua lại việc ko 

thành lập BKS 

 



Chương III. Điều 32. Khoản 1. 

Đại hội đồng cổ đông có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây: 

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản thuộc sở hữu của Công 

ty (không bao gồm quyết định đầu tư đối với tài sản ủy thác của 

khách hàng theo các Hợp đồng ủy thác đầu tư/ Hợp đồng quản lý 

quỹ…) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trừ trường hợp 

điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi 

số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ 

Công ty; 

 

 

 

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản thuộc sở 

hữu của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 75% 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất của Công ty; 

 e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, 

trừ các trường hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công 

ty theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 45 Điều 

lệ này; 

 

 

 

 

 

Sửa đổi cho phù hợp với 

LDN 

 

Chương III. Điều 41  

Khoản 2. Mục e.Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản thuộc sở 

hữu của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

Khoản 3. Mục b. Đối với quyết định về: (i) Loại cổ phần và 

tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; (ii) Sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ Công ty; (iii) Tổ chức lại, giải thể Công ty; (iv) 

Đầu tư hoặc bán tài sản thuộc sở hữu của Công ty có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của Công ty, thì phải được số cổ đông đại diện ít 

nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 

chấp thuận; 

 

 

 

 

 

Khoản 2. Mục e.Quyết định đầu tư hoặc bán số 

tài sản thuộc sở hữu của Công ty có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 75% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

Khoản 3 Mục b. Nghị quyết về nội dung sau đây 

được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít 

nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 

đông dự họp tán thành: (i). Loại cổ phần và tổng 

số cổ phần của từng loại, (ii). Thay đổi ngành, 

nghề và lĩnh vực kinh doanh;(iii). Thay đổi cơ cấu 

tổ chức quản lý Công ty; (iv). Dự án đầu tư hoặc 

bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 75% tổng 

giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty; (v). Tổ chức lại, giải thể Công 

ty; (vi). Các vấn đề khác do Đại hội đồng cổ đông 

Công ty quy định; 

 

Sửa đổi cho phù hợp 

với LDN 

 



Khoản 3. Mục c. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản 

trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 

phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương 

ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu 

của hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát và cổ đông có quyền 

dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 

viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 4. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại 

diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và 

có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung 

chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực 

hiện đúng như quy định. Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền 

cho Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc thực hiện một số 

quyền của Đại hội đồng cổ đông,việc ủy quyền này phải được ít 

nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. 

 

Khoản 3 Mục c.Việc biểu quyết bầu thành viên 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện 

theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ 

đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên 

được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 

soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần 

tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số 

ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng 

quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo 

số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ 

ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi 

đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. 

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng 

số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng 

của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ 

tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số 

phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí 

quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty. 

Khoản 4.Các nghị quyết được thông qua tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp 

và ủy quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu 

lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội 

dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp 

không được thực hiện đúng như quy định. 

 



Chương III. Điều 45 

Khoản 2. Mục g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp 

thị và công nghệ; Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản thuộc sở 

hữu của Công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Thông qua hợp 

đồng đầu tư, mua bán có giá trị nhỏ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 

giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 

Khoản 3.  Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu 

quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác 

do Điều lệ Công ty quyết định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị 

có một phiếu biểu quyết. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho 

Tổng giám đốc thực hiện một số quyền và nhiệm vụ của Hội 

đồng quản trị, không phụ thuộc vào các quy định khác trong 

Điều lệ này, trường hợp này việc ủy quyền phải được sự đồng ý 

của 100% thành viên Hội đồng quản trị. 

 

 

Khoản 2 Mục g. h. Quyết định giải pháp phát triển 

thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp 

đồng mua, bán, vay và hợp đồng khác phục vụ mục 

đích đầu tư, kinh doanh vốn chủ sở hữu của Công 

ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% và nhỏ hơn 75% 

giá trị tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy 

định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 54 Điều lệ này 

Khoản 3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định 

bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn 

bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quyết 

định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một 

phiếu biểu quyết. 

 

 

Sửa đổi cho phù hợp 

với LDN 

 

Chương III. Điều 54. Khoản 2 

Hội đồng quản trị chấp thuận đối với các hợp đồng và giao dịch 

có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của Công ty với các đối tượng quy định tại khoản 

1 điều 54 này. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp 

luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại 

trụ sở chính, chi nhánh của Công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông 

báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định 

việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày, kể từ ngày niêm yết, thành viên có lợi ích liên quan 

không có quyền biểu quyết. 

Khoản 2.  

Hội đồng quản trị chấp thuận đối với các hợp đồng 

và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài 

sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất giữa Công ty với Cổ đông sở hữu từ 10% đến 

dưới 35% vốn điều lệ của Công ty, người có liên 

quan với cổ đông đó. Trong trường hợp này, người 

đại diện ký hợp đồng phải thông báo đến các thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát về 

các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao 

dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc 

 

Sửa đổi cho phù hợp với 

LDN 

 



 

 

 

 

 

 

Khoản 3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao 

dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của Công ty giữa Công ty với các đối tượng quy 

định tại khoản 1 điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp 

đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu 

quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông 

đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý. 

 

nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị 

quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông 

báo trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một 

thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không 

có quyền biểu quyết. 

Khoản 3:. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các 

hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự 

thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu 

của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường 

hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu 

quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi 

có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết 

còn lại đồng ý. 

 

 


