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  CÔNG TY CỔ PHẦN 
 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 

Số                     /TT-HĐQT 
----------o0o---------- 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 
 

          Hà Nội, ngày             tháng           năm 2011 

 
 

TỜ TRÌNH 
(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty) 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;  
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam; 
- Căn cứ điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết. 
 
HĐQT xin kính trình Đại hội phê duyệt sửa đổi một số Điểm sau trong Điều lệ Công ty với nguyên tắc: 

+ Dựa trên điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết 
+ Bổ sung một số điều khoản theo điều lệ cũ với nguyên tắc: không vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp, đảm bảo 
tuân thủ theo điều lệ mẫu và hợp lý 
 
 
 ĐIỀU LỆ CŨ ĐIỀU LỆ MỚI GIẢI THÍCH 

 Thuật ngữ “Trung tâm Giao dịch Chứng khoán” Thay bằng thuật ngữ “Sở Giao dịch Chứng 
khoán” 

Không còn Trung tâm 
Giao dịch Chứng 
khoán 

Điều 1.g Cổ đông” có nghĩa là mọi thể nhân hay pháp nhân 
được ghi tên trong Sổ đăng ký Cổ đông của Công ty 
với tư cách là người sở hữu cổ phần. 

Bỏ Không cần thiết 

Điều 3.1 Khoản 1. 

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo đăng ký với 

Khoản 1. 
- Kinh doanh và sản xuất điện; 

Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh mới 
nhất 
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Phòng Đăng ký kinh doanh bao gồm: 

- Kinh doanh và sản xuất điện; 

- Xây dựng các công trình điện; 

- Xây dựng các nhà máy xi măng; 

- Khai thác quặng, khoáng sản được Nhà nước 
cho phép lưu hành; 

- Kinh doanh bất động sản; 

- Mua bán chứng khoán; 

- Đại lý kinh doanh xăng dầu và khí đốt hoá lỏng; 
đại lý xăng dầu, khí đốt hoá lỏng và các dịch vụ 
liên quan đến xăng dầu, khí đốt hoá lỏng; 

- Đại lý bảo hiểm; 

- Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hoá; 

- Kinh doanh các sản phẩm, linh kiện điện tử tin 
học; 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty 
kinh doanh 

 

- Xây dựng các công trình điện; 
- Xây dựng các nhà máy xi măng; 
- Khai thác quặng, khoáng sản được nhà 

nước cho phép lưu hành (trừ xuất khẩu 
dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các 
khoáng bitum, ở dạng thô);  

- Kinh doanh bất động sản; 
- Mua bán chứng khoán (không bao gồm 

chứng khoán, cổ phiếu hoặc chứng chỉ 
trái phiếu nước ngoài); 

- Đại lý kinh doanh xăng dầu và khó đốt 
hóa lỏng; đại lý xăng dầu, khí đốt hóa 
lỏng và các dịch vụ liên quan đến xăng 
dầu, khí đốt hóa lỏng; 

- Đại lý bảo hiểm; 
- Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa; 
- Kinh doanh các sản phẩm, linh kiện 
điện tử tin học; 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa 
Công ty kinh doanh; 

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà 
hàng (không bao gồm kinh doanh quán 
bar, phòng hát Karaoke, vũ trường); 

- Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; 
- Đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn (Chỉ 

hoạt động sau khi được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền cho phép); 

- Sản xuất, chế biến và buôn bán hàng 
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lương thực, thực phẩm, hàng nông lâm, 
thủy sản (trừ phân phối lúa gạo, đường 
mía, đường củ cải); 

- Giám sát thi công xây dựng công trình 
giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng 
trong lĩnh vực: xây dựng, hoàn thiện 
(trong phạm vi chứng chỉ hành nghề 
đăng ký kinh doanh); 

- Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách 
bằng xe ô tô. 

Điều 3.2 Khoản 2. 

Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng 
tham gia tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án năng 
lượng (thủy điện), qua đó dần hướng tới việc đầu tư 
và sở hữu trực tiếp một số nhà máy điện, đồng thời 
cố gắng từng bước mở rộng và đa dạng hóa danh 
mục đầu tư sang một số lĩnh vực khác như bất động 
sản, dịch vụ tài chính... nhằm tối đa hóa lợi nhuận có 
thể có được của Công ty  cho các cổ đông và cải 
thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời 
sống của người lao động trong Công ty, bảo đảm lợi 
ích cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà 
nước. 

Khoản 2. 

Mục tiêu hoạt động của Công ty là không 
ngừng tham gia tìm kiếm cơ hội đầu tư vào 
các dự án đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn 
cho các cổ đông Công ty. Công ty chú trọng 
xây dựng môi trường làm việc tốt nhất để 
đảm bảo mục tiêu: Công ty mạnh – Thành 
viên giàu – Nhà đầu tư hưởng lợi – Đóng góp 
nhiều cho cộng đồng và xã hội. 

 

 

Điều 13.3 Khoản 3.a 

Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của 
Công ty. Việc triệu tập là cần thiết nếu các kiểm 
toán viên độc lập thấy rằng cuộc họp là quan trọng 
để thảo luận về Báo cáo kiểm toán hoặc về tình hình 
tài chính của Công ty và Hội đồng quản trị cũng 

Khoản 3.a 

Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích 
của Công ty. 

 
Mở rộng khả năng 
triệu tập Đại hội đồng 
cổ đông bất thường. 
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nhận thấy như vậy; 

 

 Khoản 3.d 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% 
cổ phần phổ thông trong thời gian 6 tháng liên tục 
yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn 
bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu 
rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ 
đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành 
nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có 
liên quan); 

 

Khoản 3.d 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 
Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập 
Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến 
nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ 
lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của 
các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có 
thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của 
tất cả các cổ đông có liên quan); 

Để phù hợp với nội 
dung của Điều 11.3 và 
Điều lệ mẫu. 

Điều 14.2 Mục o 

Phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ 
phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu 
mua cổ phiếu theo mức giá xác định trước; 

Bổ sung: 

- Lựa chọn công ty kiểm toán 

- Phê chuẩn việc Hội Đồng Quản trị bổ 
nhiệm Giám đốc 

Bỏ mục o 

 

Theo Điều lệ mẫu, mở 
rộng thẩm quyền của 
ĐHCĐ, HĐQT. 

Điều 15.3 Khoản 3 

Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký 
giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong 
trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy 
chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư uỷ 
quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư uỷ 
quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 
Nếu điều này không được thực hiện thì việc chỉ định 
ủy quyền sẽ được coi là không có hiệu lực. 

Khoản 3 

Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ 
quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định 
đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là 
có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó 
được xuất trình cùng với thư uỷ quyền cho 
luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư uỷ quyền 
đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

Câu “Nếu điều này 
không được thực hiện 
thì việc chỉ định ủy 
quyền sẽ được coi là 
không có hiệu lực.” là 
thiếu chính xác và 
không cần thiết. 

Điều 16.1 Khoản 1 Khoản 1 Theo Điều 16  Điều lệ 
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Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các 
trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn 
cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ 
phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các 
quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ 
được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của 
những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết 
của cổ phần đã phát hành loại đó. 

 

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
(trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 
liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được 
chia thành các loại cổ phần khác nhau) về 
việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt 
gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được 
thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của 
những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu 
quyết của cổ phần đã phát hành loại đó. 

 

mẫu 

Điều 21.1 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi 
ích của công ty 

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản để thông qua quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này bất 
cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích 
của Công ty. 

 

Điều 21.2 f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã 
được trả lời; 

 

f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý 
kiến đã được trả lời. Trong trường hợp cổ 
đông không gửi Phiếu biểu quyết về Công ty 
thì được coi là đồng ý với tất cả các nội dung 
xin ý kiến biểu quyết mà Công ty đưa ra 

Điều chỉnh giúp tăng 
thành công việc lấy ý 
kiến bằng văn bản, 
điều chỉnh theo Công 
văn của UBCK 

Điều 24.3 Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có 
quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 
tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng 
người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng 
quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 
5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết 
trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 
một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 
hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba 
thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn 
thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số 

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần 
có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít 
nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu 
quyết của từng người lại với nhau để đề cử 
các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% 
số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời 
hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một 
thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 
hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được 

Theo Điều lệ mẫu 
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ứng viên. 

 
đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% 
được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở 
lên được đề cử đủ số ứng viên. 

Điều 25  Bổ sung khoản 3.a 

Sửa đổi Điều 5 về Vốn điều lệ của Công ty 
tại Điều lệ Công ty theo phần vốn thực góp 
tăng thêm sau mỗi đợt phát hành tăng vốn 
của Công ty. 

Tăng tính linh động để 
điều chỉnh về Vốn 
điều lệ. 

 Khoản 3.i 

Quyết định các khoản đầu tư hoặc giao dịch bán các 
tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua 
có giá trị thấp hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công 
ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất. 

Bỏ Tăng sự chủ đông của 
Ban giám đốc khi 
quyết định các giao 
dịch mua có giá trị 
thấp. 

 Khoản 11 

Trong điều kiện Công ty đã thực hiện niêm yết tại 
Trung tâm/Sở giao dịch Chứng khoán, Thành viên 
Hội đồng quản trị có thể được giao dịch cổ phần 
nhưng phải được thông qua trước Hội đồng quản trị 
và Hội đồng quản trị sẽ công bố thông tin này cho 
Trung tâm/Sở giao dịch Chứng khoán trước khi việc 
giao dịch xảy ra. 

Bỏ Công ty niêm yết sẽ 
giao dịch trên sàn, các 
cổ đông chủ chốt cam 
kết nắm giữ theo luật 
định. 

Điều 53.1 Mọi sửa đổi hay bổ sung Điều lệ này phải được lập 
dưới hình thức một dự thảo để Đại hội cổ đông 
thông qua với ít nhất 75% quyền biểu quyết của các 
cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 

Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được 
Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. 
Trừ trường hợp quy định tại Điểm 4.l Điều 
25 Điều lệ này. 

Điều chỉnh phù hợp 
Điểm 4.1 mới bổ sung. 

 
Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./. 
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           T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 
                          CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
                    NGUYỄN VĂN ANH 
 
 


