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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
(V/v Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty) 

 

Nhằm mục đích chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp 
với pháp luật hiện hành và phù hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở 
tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội  
đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong 
Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau: 
 

1.  Điều 2 mục 3:   
Nội dung cũ:  Trụ sở đăng ký của Công ty là: 
            * Địa chỉ    : Lô SL-01, đường số 8, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng.  

 * Website    : www.dothi5a.com 
Chỉnh sửa lại:  Trụ sở đăng ký của Công ty là: 
            * Địa chỉ     : Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  
 * Website     : www.pvcl.com.vn 
 

2.  Điều 20 mục 2: 
Nội dung cũ:  
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, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công 
ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc 
các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các 
chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ 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. 
 

Đề nghị sửa đổi bổ sung thêm:  
Các quyết định  .................. có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (giống nội dung trên) có bổ 
sung thêm đoạn: 
 - Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 
75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận; 
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự 
họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được 
thông qua. 
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3. Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 
qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:  

           Mục 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, 
của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ 
chức. 

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không 
ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời 
hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; 
Đề nghị sửa đổi bổ sung thêm:  

Mục 4. Phiếu lấy ý kiến.............. lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; 
(giống nội dung trên) có bổ sung thêm đoạn:   

Nếu trong vòng 15 ngày kể từ ngày các cổ đông nhận được phiếu lấy ý kiến 
(có xác nhận của Bưu điện hoặc hình thức xác nhận khác) mà Công ty không 
nhận được ý kiến phản hồi, thì các nội dung lấy ý kiến, xem như đã được cổ 
đông đồng ý thông qua. 

 

Trên đây là một số nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
 Chủ tịch 
  Đã ký 
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