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DANH MỤC TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN 

 

STT Nội dung Tham chiếu 

1 Tờ trình -Thông qua Quy chế Biểu quyết và Bầu cử Số 1 

2 Tờ trình – Thông qua Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập 

nhiệm kỳ 2017-2021. 

Số 2 

3 Tờ trình – Danh sách ứng cử/đề cử bổ sung TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 

2017-2021 

Số 3 

4 Tờ trình – Phân phối lợi nhuận 2019 Số 4 

5 Tờ trình – Phân phối lợi nhuận 2020 Số 5 

6 Tờ trình – Thù lao HĐQT và BKS Số 6 

7 Tờ trình - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán Độc lập Số 7 

8 Tờ trình – Sửa đổi một số điểm trong Điều lệ công ty Số 8 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

Ngày 15 tháng 05 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY  

Kính thưa Quý cổ đông, 

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và 

hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn lần thứ 10. Các nội dung thay đổi cụ thể trong Điều lệ 

như sau: 

 

1. Thay đổi thông tin Công ty 

Điều khoản Nội dung hiện tại Nội dung đề nghị điều chỉnh  

Phần II – Điều 2 – 

mục 3 

E-mail: vh@vinhhoan.com.vn 

Website: www.vinhhoan.com.vn 

E-mail: info@vinhhoan.com 

Website: www.vinhhoan.com 

 

2. Thay đổi vốn điều lệ do trả cổ tức bằng cổ phiếu 

Điều khoản Nội dung hiện tại Nội dung đề nghị điều chỉnh  

Phần IV – Điều 5 

– mục 1 

Vốn điều lệ công ty là 924.039.430.000 

đồng (Chín trăm hai mươi bốn tỷ, không 

trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi 

nghìn đồng). 

Vốn điều lệ công ty là 1.833.769.560.000 

đồng (Một nghìn tám trăm ba mươi ba 

tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, năm 

trăm sáu mươi nghìn đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được 

chia thành 92.403.943 cổ phần với mệnh 

giá là 10.000 đồng/cổ phần. 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được 

chia thành 183.376.956 cổ phần với 

mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. 

 

3. Bổ sung Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông 

Điều khoản Nội dung hiện tại Nội dung đề nghị điều chỉnh  

Phần IV – Điều 19 

- mục 11  

Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu 

cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham 

gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 

Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ 

đông thường niên không được tổ chức 

dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh 

yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là 

tham gia đại hội ở địa điểm chính của 

đại hội. Với sự chấp thuận của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, các cổ đông có thể 

tham dự Đại hội đồng Cổ đông bằng 

điện thoại, hoặc bằng các phương tiện 

mailto:vh@vinhhoan.com.vn
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 điện tử khác với điều kiện mỗi cổ đông 

phải nghe được những cổ đông khác có 

mặt tại Đại hội và các cổ đông có mặt 

phải nghe và hiểu rõ những gì cổ đông 

này cho ý kiến. Hình thức tham dự này 

được xem như tương đương với việc 

đích thân tham dự. Trong trường họp 

đó việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành theo 

cách thức phù họp với phương tiện trao 

đổi thông tin. 

Phần IV – Điều 19 

Bổ sung mục 12 

 Cổ đông được coi là tham dự và biểu 

quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực 

tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho một người khác 

tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông 

qua hội nghị trực tuyến, bỏ 

phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc 

họp thông qua gởi thư, fax, thư 

điện tử. 

Phần IV – Điều 19 

Bổ sung mục 13 

 Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông ít nhất một (01) lần.Đại hội 

đồng cổ đông thường niên không được 

tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng 

văn bản. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN 

 CHỦ TỊCH  

        

 

 TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH 
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