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TỜ TRÌNH SỐ 03 

( V/v thay đổi điều lệ Công ty ) 
 

    Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015  

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Quốc Hội nước Cộng hoà XHCN 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 

- Căn cứ vào Biên Bản Họp HĐQT ngày 13/01/2016 

Nay Hội đồng quản trị  Kính trình Đại hội nội dung sau :  

- Thay đổi điều 29 của điều lệ Công ty ( Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ ) 

 

Cũ 
 

Đề nghị thay đổi 

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi 

có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất 
không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp 

lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ 

đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết. 
 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không 

đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp lần thứ 

ba được tiến hành không phụ thuộc vào tỷ 
lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 
 

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi 

có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất 
không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp 

lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ 

đông đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết. 
 

3. Không thay đổi 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 biểu 

quyết thông qua.  

Xin trân trọng cám ơn. 

     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                          CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

         DƯƠNG MINH DŨNG  


