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TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O 

 

TT Điều khoản Nội dung điều chỉnh  Lý do điều chỉnh 

1.   
Cơ cấu lại một số điều khoản, điều chỉnh lại một số thuật ngữ, 

định nghĩa, cụm từ, dẫn chiều trong Điều lệ 

Cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng 

khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều 

lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 119/2020/TT-

BTC của Bộ tài chính 

2.  Khoản 3 Điều 11. 

Quyền của cổ 

đông 

Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu và các quyền tương ứng của nhóm cổ 

đông, bỏ quy định về thời hạn nắm giữ  
Phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật 

doanh nghiệp 2020 

3.  Điều 12 Nghĩa vụ 

của cổ đông 

Bổ sung quy định về nghĩa vụ bảo mật thông tin Phù hợp với quy định tại Điều 119 Luật doanh 

nghiệp 2020  

4.  Khoản 1 Điều 13 

Đại hội đồng cổ 

đông 

Bổ sung quy định Hội đồng quản trị có quyền quyết định gia 

hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp 

cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm 

tài chính. 

Phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật 

doanh nghiệp 2020 

5.  Khoản 2 Điều 14 

về quyền và 

nhiệm vụ của Đại 

hội đồng cổ đông 

Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ 

liên quan đến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

ký kết các hợp đồng/giao dịch và phê duyệt các quy chế  

 

 

 

 

 

Phù hợp với quy định tại ĐIều 138 Luật doanh nghiệp 

2020 và  quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP 
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6.  Điều 15. Các đại 

diện được ủy 

quyền 

Sửa đổi quy định về việc ủy quyền  dự họp Đại hội đồng cổ 

đông không bắt buộc phải theo mẫu của Công ty 
Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 

7.  Điều 16. Thay đổi 

các quyền 

Điều chỉnh tỷ lệ thông qua để đảm bảo có hiệu đối với vệc 

thay đổi bất lợi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với 

một loại cổ phần ưu đãi  

Phù hợp Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 

8.  Khoản 3, khoản 5 

Điều 17. Triệu 

tập Đại hội đồng 

cổ đông, chương 

trình họp và 

thông báo họp 

Đại hội đồng cổ 

đông 

- Điều chỉnh thời hạn phải gửi thông báo mời họp Đại hội 

đồng cổ đông 

- Bổ sung quy định về thời hạn Người triệu tập Đại hội phải 

trả lời bằng văn bản khi từ chối đề xuất của cổ đông/nhóm 

cổ đông về đưa các vấn đề vào nội dung chương trình Đại 

hội. 

Phù hợp với quy định tại Điều 115, Điều 142, 143 Luật 

doanh nghiệp 2020 

9.  Khoản 1 Điều 18. 

Các điều kiện tiến 

hành họp 

ĐHĐCĐ 

Điều chỉnh quy định Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi 

có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu 

quyết thay vì 51% theo Điều lệ cũ 

Phù hợp Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020  

10.  Điều 19. Thể thức 

tiến hành họp và 

biểu quyết tại Đại 

hội đồng cổ đông 

Bổ sung quy định về họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức 

trực tuyến 
Theo Điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020 

 

 

 

11.  Điều 20. Thông 

qua nghị quyết 

của Đại hội đồng 

cổ đông 

Điều chỉnh tỷ lệ thông qua đối với các vấn đề là “trên 50%” 

thay vì “từ 51%” như Điều lệ cũ (trừ các vấn đề quan trọng 

vẫn phải được thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên) 

Theo khoản 2 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020  
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Ghi chú: Ngoài các nội dung chính sửa đổi như nêu trên, Công ty có sửa đổi, bổ sung một số các nội dung nhỏ theo hướng sửa đổi câu từ cho phù 

hợp với Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và tình hình thực tế. 

12.  Điểm d Điều 22 

Biên bản họp 

ĐHĐCĐ 

Bổ sung quy định: 

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên 

bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội 

đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy 

định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký 

từ chối ký biên bản họp. 

Bổ sung theo điểm i khoản 1 điều 150 Luật doanh 

nghiệp 2020 

13.  Khoản 1 Điều 25 

Thành phần và 

nhiệm kỳ của 

thành viên HĐQT 

Bổ sung quy định: 

Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 

Bổ sung theo khoản 2 Điều 154 Luật doanh nghiệp 

2020 

 

14.  Khoản 3, 4 Điều 

26 Quyền hạn và 

nhiệm vụ HĐQT 

Bổ sung thêm một số quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản 

trị 

 

Theo Điều 153 Luật doanh nghiệp và phù hợp với Quy 

chế/Quy định của Tập đoàn 

 

15. 

Điều 34. Kiểm 

soát viên 

Sửa đổi tiêu chí của Trưởng Ban kiếm soát 

Bổ sung trường hợp kiểm soát viên bị bãi nhiệm 

Điều 168, Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020 


