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BÁO CÁO NỘI DUNG NHỮNG ĐIỂM DỰ KIẾN THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ  

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC DUYÊN HẢI 

 

        

      Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đa phƣơng thức Duyên Hải 

 

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính; 

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa 

phương thức Duyên Hải, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đa phương 

thức Duyên Hải Báo cáo nội dung những điểm thay đổi trong Điều lệ Công ty như sau: 

 

STT ĐIỀU LỆ CŨ 

(Tháng 12/2014) 

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI 

(Tháng 03/2016) 

1.  Điều 1. Định nghĩa 

1.b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật 

Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc 

hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005 

Điều 1. Định nghĩa 

1.b. “Luật Doanh  nghiệp” có nghĩa là Luật 

Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc 

hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 

2.  Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng 

lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 

140.300.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi 

tỷ, ba trăm triệu đồng Việt Nam). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia 

thành 14.030.000 (Mười bốn triệu, không 

trăm ba mươi ngàn) cổ phần với mệnh giá là 

10.000 (Mười ngàn) VNĐ/ cổ phần. 

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng 

lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 

187.110.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi 

bảy tỷ, một trăm mười triệu đồng Việt Nam). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia 

thành 18.711.000 (Mười tám triệu, bảy trăm 

mười một ngàn) cổ phần với mệnh giá là 

10.000 (Mười ngàn) VNĐ/ cổ phần. 

3.  Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội 

đồng cổ đông 

2.l. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội 

đồng cổ đông 

2.l. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty 



STT ĐIỀU LỆ CŨ 

(Tháng 12/2014) 

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI 

(Tháng 03/2016) 

hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị 

từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công 

ty và các chi nhánh của Công ty được ghi 

trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

gần nhất; 

hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị 

từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty 

và các chi nhánh của Công ty được ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 

4.  Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại 

hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi 

có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 

65% cổ phần có quyền biểu quyết 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại 

biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ 

thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội 

phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi 

ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ 

đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có 

thành viên tham dự là các cổ đông và những 

đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho 

ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại 

hội đồng cổ đông 

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 không có đủ số lượng đại biểu 

cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời 

điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải 

được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể 

từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại 

chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là 

các cổ đông và những đại diện được ủy quyền 

dự họp đại diện cho ít nhất 33% cố phần có 

quyền biểu quyết. 

5.  Điều 20. Thông qua quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của 

Điều 20, 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. 

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, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể 

Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc 

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của 

Điều 20, các quyết định 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 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 

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, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, 

giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh 



STT ĐIỀU LỆ CŨ 

(Tháng 12/2014) 

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI 

(Tháng 03/2016) 

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 

được thông qua khi có từ 75% 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. 

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 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. 

6.  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 

8. Quyết định được thông qua theo hình thức 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được 

số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có 

giá trị như quyết định được thông qua tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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 

8. Quyết định được thông qua theo hình thức 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số 

cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết chấp thuận có giá trị như 

quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông 

7.  Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội 

đồng quản trị 

4.c. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 

của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp 

quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp 

phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn 

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội 

đồng quản trị 

4.c. Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 

của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy 

định tại Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp phải 

do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn 

8.  Điều 36. Ban kiểm soát 

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban 

kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm 

theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ này 

Điều 36. Ban kiểm soát 

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm 

soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy 

định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ này 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 


