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TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  

(V/v Sửa đổi Điều lệ công ty) 
 

Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

 

- 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/QH11được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, sửa đổi 
bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua 
ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long; 

- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua một số nội dung chỉnh sửa, 
thay đổi trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, như 
sau: 

1/. Chỉnh sửa khoản 1 điều 3: “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty ” với nội dung như sau: 

 Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là: “Đầu tư tài chính về cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu” 

2/.Sửa đổi khoản o. Điều 14: “Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông”  cho phù hợp với 
Luật doanh nghiệp 2014, như sau: 

Nội dung cũ:  

o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định 
tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài 
sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
được kiểm toán; 

Đề nghị sửa đổi:  

o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định 
tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 
sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
được kiểm toán ( tính theo từng lần phát sinh); 

3/. Sửa đổi Điều 38: “Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi” cho phù hợp 
theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014, như sau: 

Bỏ nội dung cũ 

Đề nghị sửa đổi:  

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ 
đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận: 

a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của 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 quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị chấp thuận 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 ( tính theo từng lần phát sinh). 
Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng 
quản trị, 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 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. 

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 
tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất ( tính theo từng lần 
phát sinh). 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. 

4/- Chỉnh sửa khoản 1 điều 59: “Ngày hiệu lực” với nội dung như sau: 

Nội dung cũ:  

1. Bản điều lệ này gồm 22 chương 59 điều được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu 
tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long nhất trí thông qua ngày 30 tháng 4 năm 2016 tại 
trụ sở văn phòng Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này; ngoại trừ 
Khoản 1 Điều 5 được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh thay 
đổi từ ngày 22/6/2016. 

Đề nghị sửa đổi:  

1. Bản điều lệ này gồm 22 chương 59 điều được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu 
tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long nhất trí thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại 
trụ sở văn phòng Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

 Hội đồng Quản trị đề xuất các nội dung cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Dự thảo Điều lệ Công ty 
được sửa đổi trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng. 

 

 

 

 

 

TM. Hội đồng quản trị Công ty 

Chủ tịch 

 

 

 

NGUYỄN TRIỆU DÕNG 
 


