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TỜ TRÌNH
Kính gửi:

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 để thay thế cho Luật Doanh nghiệp hiện hành và có
hiệu lực thi hành từ 01/07/2015.
Nhằm cập nhật các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản Pháp
luật có liên quan cũng như căn cứ trên tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Công
ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung
Điều lệ theo nội dung chi tiết đính kèm.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ
Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư thay thế thông tư 121/2012/TT-BTC
ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại
chúng và các văn bản Pháp luật liên quan.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Nơi nhận:
- Như trên
- BKS
- Lưu VT, TK công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Đình Hùng
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TÓM TẮT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
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Nội dung cần sửa
đổi,bổ sung
Quy định về tỷ lệ
sở hữu nước ngoài
tại Công ty

2

Nghĩa vụ của cổ
đông

3

Thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ
đông

STT

Điều lệ hiện hành
Chưa có nội dung này

Điều 19: Nghĩa vụ của cổ đông
6. Không được rút vốn đã góp bằng cổ
phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới
mọi hình thức, trừ trường hợp được
Công ty hoặc người khác mua lại cổ
phần. Trường hợp có cổ đông rút một
phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp
trái với quy định tại khoản này thì
thành viên Hội đồng quản trị và
người đại diện theo pháp luật của
Công ty phải cùng liên đới chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ
tài sản khác của công ty trong phạm
vi giá trị cổ phần đã bị rút;
Điều 20: Đại hội đồng cổ đông
3.Đại hội đồng cổ đông phiên họp
thường niên và bất thường thông qua
quyết định về các vấn đề sau:

Đề xuất sửa đổi, bổ sung
Bổ sung điều 8: Trách nhiệm của
Công ty
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty
theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Sửa đổi bổ sung khoản 6 điều 19:
6. Không được rút vốn đã góp bằng cổ
phần phổ thông ra khỏi công ty dưới
mọi hình thức, trừ trường hợp được
công ty hoặc người khác mua lại cổ
phần. Trường hợp có cổ đông rút một
phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp
trái với quy định tại khoản này thì cổ
đông đó và người có lợi ích liên quan
trong công ty phải cùng liên đới chịu
trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa
vụ tài sản khác của công ty trong
phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và
các thiệt hại xảy ra.
Sửa đổi Điều 20 khoản 3 điểm g: Đại
hội đồng cổ đông

Ghi chú

Sửa đổi theo Điều 115
Luật Doanh nghiệp 2014

Phạm vi giao dịch thuộc
thẩm quyền của Đại Hội
đồng cổ đông đã được
3. Đại hội đồng cổ đông phiên họp
quy định rộng và cụ thể
thường niên và bất thường thông qua hơn theo Điểm d khoản 2
quyết định về các vấn đề sau:
Điều 135 Luật Doanh
g. Quyết định đầu tư, mua, bán tài nghiệp 2014.

g.Phê duyệt chủ trương đầu tư, mua,
bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn
50% tổng giá trị tài sản được ghi sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%
trong báo cáo tài chính đã kiểm toán
tổng giá trị tài sản được ghi trong
gần nhất của Công ty.

báo cáo tài chính đã kiểm toán gần

2

nhất của Công ty
4
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Điều kiện tiến
hành họp Đại hội
đồng cổ đông

Thông qua quyết
định của Đại hội
đồng cổ đông

Điều 25: Các điều kiện tiến hành họp Sửa đổi Điều 25 khoản 1, khoản 2:
Đại hội đồng cổ đông:
1. Đại hội đồng cổ đông được tiến 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành
hành khi có số cổ đông dự họp đại diện khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít
cho ít nhất 65% cổ phần có quyền nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
biểu quyết.
Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất
Trường hợp không có đủ số lượng đại không có đủ số lượng đại biểu cần thiết
biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời
phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc điểm ấn định khai mạc đại hội, người
đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội
họp. Đại hội đồng cổ đông phải được đồng cổ đông phải được triệu tập lại
triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ
ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ
hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông
đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có
hành khi có thành viên tham dự là các thành viên tham dự là các cổ đông và
cổ đông và những đại diện được uỷ những đại diện được uỷ quyền dự họp
quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu
biểu quyết
cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 27: Thông qua quyết định của Sửa đổi Điều 27 khoản 1, khoản 2: Sửa đổi theo Điều 144
Đại hội đồng cổ đông
Thông qua nghị quyết của Đại hội Luật Doanh nghiệp 2014
1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 đồng cổ đông
Điều này, các quyết định của Đại hội
đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ
được thông qua khi có từ 65% trở lên
tổng số phiếu bầu của các cổ đông có
quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc
thông qua đại diện được ủy quyền có
mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2
Điều này, các nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ
được thông qua khi có từ 51% trở lên
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ
đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua
đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại

3

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ
đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ
sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng
cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức
lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch
mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi
nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở
lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính
theo Báo cáo tài chính gần nhất được
kiểm toán được thông qua khi có từ
75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ
đông có quyền biểu quyết có mặt trực
tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ
quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông
(trong trường hợp tổ chức họp trực
tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu
bầu của các cổ đông có quyền biểu
quyết chấp thuận (đối với trường hợp
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
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Quyền hạn và
nhiệm vụ của Hội
đồng quản trị

hội đồng cổ đông.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ
sung Điều lệ; Thay đổi ngành, nghề và
lĩnh vực kinh doanh; loại cổ phần và số
lượng cổ phần được chào bán, việc tổ
chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công
ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá
trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị
tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài
chính gần nhất được kiểm toán được
thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số
phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông
có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong
trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc
ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết
chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản)

Điều 33 khoản 1 điểm b: Quyền hạn Sửa đổi Điều 33 khoản 1 điểm b, Sửa đổi theo Điều 149
và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
khoản 1 điểm e: Quyền hạn và nhiệm Luật Doanh nghiệp 2014
1. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng vụ của Hội đồng quản trị
quản trị do luật pháp, và Điều lệ Công
ty và quyết định của Đại hội đồng cổ
đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản
trị có những quyền hạn và nhiệm vụ
sau:

1. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng
quản trị do luật pháp, và Điều lệ Công ty
và quyết định của Đại hội đồng cổ đông
quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có
những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

b.Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản b.Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản có
có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá
4

giá trị tài sản sau khi được Đại hội cổ
đông thông qua. Quyết định đầu tư cơ
sở vật chất kỹ thuật, đầu tư tài chính,
quyết định mua, bán tài sản có giá trị
từ 10% đến nhỏ hơn 50% tổng giá
trị tài sản được ghi trong báo cáo tài
chính đã được kiểm toán gần nhất của
Công ty;
8

Công khai lợi ích
của bên liên quan

Điều 41: Nghĩa vụ của người quản lý Sửa đổi Điều 41: Nghĩa vụ của người Sửa đổi theo khoản 2
Điều 159 Luật Doanh
Công ty:
quản lý Công ty:
3.Phải công khai các lợi ích liên quan 3. Phải công khai các lợi ích liên quan nghiệp 2014
của mình với Công ty.
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Các giao dịch, hợp
đồng phải được
HĐQT hoặc
ĐHĐCĐ chấp
thuận

trị tài sản sau khi được Đại hội cổ đông
thông qua. Quyết định đầu tư cơ sở vật
chất kỹ thuật, đầu tư tài chính, quyết
định mua, bán tài sản có giá trị từ
10% đến nhỏ hơn 35% tổng giá trị
tài sản được ghi trong báo cáo tài chính
đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;

của mình với Công ty.

a. Người quản lý của Công ty phải kê a.Người quản lý của Công ty phải kê
khai các lợi ích liên quan của mình với khai các lợi ích liên quan của mình với
Công ty bao gồm:
Công ty bao gồm:
Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề
Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề
kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng
kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký
nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký
kinh doanh của doanh nghiệp mà những
kinh doanh của doanh nghiệp mà
người có liên quan của mình cùng sở
những người có liên quan của mình
hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc
cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần
phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ.
hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều
lệ.
Điều 42: Các giao dịch, hợp đồng Sửa đổi Điều 42: Các giao dịch, hợp Sửa đổi theo điều 162
phải được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ chấp đồng phải được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ Luật Doanh nghiệp 2014
thuận:
chấp thuận:
1. Các hợp đồng, giao dịch phải được 1.Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với
Hội đồng quản trị chấp thuận trước khi các đối tượng sau đây phải được Đại hội
đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị
ký.
chấp thuận:
Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ
a.Cổ đông, người đại diện ủy quyền của
5

hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong
báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
ký giữa Công ty với các đối tượng sau
đây:
a. Cổ đông, người đại diện uỷ quyền
của cổ đông và những người liên quan
của họ sở hữu trên 35% tổng số cổ
phần phổ thông của Công ty;

cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ
phần phổ thông của công ty và những
người có liên quan của họ;
b.Thành viên Hội đồng quản trị, Giám
đốc hoặc Tổng giám đốc và người có
liên quan của họ;

c.Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng
quản trị, thành viên Ban kiểm soát,
Tổng Giám đốc, những người quản lý
b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng khác có sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp
Giám đốc;
đó;
c. ….

d.Doanh nghiệp mà có những người liên
quan của thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám
đốc và những người quản lý khác cùng
sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần trên
10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.

d. Doanh nghiệp mà có những người
liên quan của thành viên Hội đồng quản
trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng
Giám đốc và những người quản lý khác
cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần 2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp
trên 35% vốn điều lệ của doanh đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn
nghiệp đó.
35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp
ghi trong báo cáo tài chính. Trường hợp
2. Các hợp đồng phải được Đại hội
này, người đại diện công ty ký hợp đồng
đồng cổ đông chấp thuận trước khi ký. phải thông báo các thành viên Hội đồng
Các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng quản trị, Kiểm soát viên về các đối
hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản tượng có liên quan đối với hợp đồng,
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự
của Công ty ký giữa Công ty với các thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu
của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết
đối tượng nêu ở khoản 1 điều này.
định việc chấp thuận hợp đồng hoặc
Trường hợp hợp đồng, giao dịch được ký giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ
không theo đúng quy định tại Điều này thì ngày nhận được thông báo; thành viên
hợp đồng, giao dịch đó bị vô hiệu và được có lợi ích liên quan không có quyền biểu
xử lý theo quy định của pháp luật. Người quyết.
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đại diện theo pháp luật của Công ty, cổ
đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc
Tổng Giám đốc có liên quan phải bồi
thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho
Công ty các khoản lợi thu được từ việc
thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

3.Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
các hợp đồng và giao dịch khác ngoài
các giao dịch quy định tại khoản 2
Điều này. Trường hợp này, người đại
diện công ty ký hợp đồng phải thông
báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát
viên về các đối tượng có liên quan đối
với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời
kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc
thông báo nội dung chủ yếu của giao
dịch. 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. Trường
hợp này, cổ đông có lợi ích 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 tán thành.
4.Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và
xử lý theo quy định của pháp luật khi
được ký kết hoặc thực hiện mà chưa
được chấp thuận theo quy định tại
khoản 2 và khoản 3 Điều này, gây
thiệt hại cho công ty; người ký kết
hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội
đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc có liên quan phải liên
đới bồi thường thiệt hại phát sinh,
hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu
được từ việc thực hiện hợp đồng, giao
dịch đó.
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Trích lập quỹ dự
phòng tài chính

Bỏ theo hướng dẫn của
Điều 56: Lập các quỹ tại Công ty:
Sửa đổi Điều 56 khoản 1:
1. Quỹ dự phòng tài chính: được hình Bỏ quy định về quỹ dự phòng tài TT 200/2014-BTC
thành theo quy định tại Điều lệ này và chính
các quy định có liên quan để bù đắp
phần còn lại của những tổn thất, thiệt
hại về tài sản xảy ra trong quá trình
kinh doanh sau khi đã được bồi thường
của các tổ chức, cá nhân gây ra và của
các tổ chức bảo hiểm
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