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TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn
thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn
thi hành; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;
Kính thưa Quý v ị cổ đông!
Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đang áp
dụng về cơ bả n phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017
hướng dẫn về quản trị Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, HĐQT ghi nhậ n một số
nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao tính minh bạch hóa của văn bản và tính đồng bộ
của văn bản có giá trị cao nhất trong Công ty. Mặt khác, nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ
đông, nâng cao năng lực quản trị cũng như đáp ứng yêu cầu của côn g tác tổ chức hoạt động
và quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông và thông q ua Điều
lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 sửa đổi.
Chi tiết các nội dung sửa đổi, cổ đông tham khảo tại phụ lục sửa đổi và toàn văn điều lệ
đính kèm.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

đã ký
Hoàng Văn Thắng

Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động – CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1
Điều khoản

Nội dung điều lệ hiện hành

Đề xuất nội dung điều lệ sửa đổi

Giải trình

Khoản 1, Điều 21

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản để thông qua nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét
thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ Phù hợp với thực tế hoạt động.
đông bằng văn bản để thông qua nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với
các vấn đề được quy định tại khoản 2 điều
14 điều lệ này;

Khoản 2, Điều 22

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải
được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn
mười lăm ngày (15) ngày, kể từ ngày kết
thúc cuộc họp; việc g ửi biên bản kiểm
phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải
lên trang thông tin điện tử của công ty
(nếu có).

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/biên Phù hợp với thực tế hoạt động
bản kiểm phiếu phải được gửi đến tất cả cổ của công ty đại chúng.
đông trong thời hạn mười lăm ngày (15)
ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc
gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ
đông/biên bản kiểm phiếu có thể thay thế
bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện
tử của công ty.

Các điều khoản khác được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với ngày thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm
2020.

