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TỜ TRÌNH  
Về việc 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 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 
khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 
tháng 7 năm 2015;  

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

- Căn cứ nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 30/5/2015 vừa thông qua 
về việc tăng 5% vốn điều lệ công ty từ việc chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu.  

- Căn cứ nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 30/5/2015 vừa thông qua 
về việc tăng vốn điều lệ khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ. 

-  

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 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/. Thay đổi tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình 05 về việc phân phối lợi nhuận, 
tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức 5% và Tờ trình 06 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để 
hoán đổi các khoản nợ. 

2/- Sửa đổi các khoản 1 và 2 điều 18: “Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông” 
cho đúng theo Luật doanh nghiệp 2014, bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 
51% cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 
khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự 
định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến 
hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.  

3/- Sửa đổi các khoản 1 và 2 điều 20: “Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông” cho 
đúng theo Luật doanh nghiệp 2014, bao gồm: 

1. 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, bao gồm: 

a) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;  

b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;  

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 



d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

đ) Dự án đầu tư, mua hoặc bán tài sản 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 và (hoặc) của các chi nhánh 
Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất; 

e) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty; 

2. Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều này. 
 

4/- Sửa đổi các khoản 4, khoản 8 điều 21: “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản......” cho đúng theo Luật doanh nghiệp 2014, bao gồm: 

4. Phiếu lấy ý kiến........... cổ đông là tổ chức. 

- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty.........đã bị mở đều không hợp lệ. 

Nếu trong vòng mười lăm (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 được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;  

            8. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản, bao gồm: 

            a) Liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu 
được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản hoặc giao 
dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 
giá trị tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên 
tổng số phiếu biểu quyết; 

  b) Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% 
tổng số phiếu biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản a Điều này. 

 c) Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá 
trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

5/- Chỉnh sửa khoản 1 điều 52: “Ngày hiệu lực” với nội dung như sau: 

           1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long nhất trí thông qua ngày 
30/5/2015 tại Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.  

          +  Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2015, riêng các 
khoản 1, 2 điều 18; các khoản 1, 2 điều 20; các khoản 4, 8 điều 21, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

 Kính trình các cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua. 
 

                                                                          TM. Hội đồng quản trị Công ty  

                   Chủ tịch  
 

  (Đã ký) 

                                                                
NGUYỄN TRIỆU DÕNG 

 

Ghi chú:       Chỉnh sửa các nội dung được tô đậm  


