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Số: 239/2014/TTr-HĐQT-CTY TP.HCM, ngày  12  tháng  03  năm 2014 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 
V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  

 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về 
quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ mẫu áp dụng cho các 
công ty đại chúng ban hành kèm theoThông tư này; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận; 

- Công văn số 08/UBCK-QLPH ngày 02/01/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước về việc sửa đổi điều lệ của PNJ; 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2014. 

Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 08/UBCK-QLPH 
ngày 02/01/2014, căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ 
phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi 
Điều lệ tổ chức và hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
và hoạt động của Công ty, đính kèm Tờ trình này Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
để Quý cổ đông thuận tiện theo dõi các nội dung chỉnh sửa.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. 
 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 (Đã ký và đóng dấu) 
 CAO THỊ NGỌC DUNG 

Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS 
- BTGĐ 
- Cổ đông PNJ 
- Lưu Thư ký 
- Lưu Văn thư 
T 
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BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 

 

Điều Nội dung Điều lệ hiện hành Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung 
Lý do  

sửa đổi, bổ sung 

Điều 15 

Cổ phần 

 Bổ sung nội dung thành khoản 4 Điều này như 
sau: 

4. Công ty có thể phát hành cổ phần với giá ưu 
đãi cho cán bộ công nhân viên. Công đoàn của 
Công ty có thể sử dụng nguồn quỹ Công đoàn 
để mua lại cổ phần loại này khi cán bộ công 
nhân viên vi phạm các điều kiện Công ty quy 
định khi phát hành cổ phần này. 

Bổ sung theo quy định tại 
Điều 31 Quyết định số 
36/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 
của Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam để thuận lợi 
cho việc Công đoàn mua lại 
cổ phiếu ESOP của cán bộ 
công nhân viên thôi việc. 

 Bổ sung nội dung thành khoản 5 Điều này như 
sau: 

5. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, 
phương thức và giá chào bán cổ phần. Giá 
chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị 
trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị 
được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời 
điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây: 

5.1  Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo 
tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty; 

5.2 Cổ phần chào bán cho người môi giới 
hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp 
này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu 
cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ 
đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ 

Bổ sung theo Điều 87 Luật 
Doanh nghiệp để thuận tiện 
cho hoạt động phát hành của 
Công ty. 
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Điều Nội dung Điều lệ hiện hành Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung 
Lý do  

sửa đổi, bổ sung 

phần có quyền biểu quyết; 

5.3 Các trường hợp khác được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua hoặc ủy quyền Hội 
đồng quản trị quyết định. 

Điều 32. Thẩm 
quyền và thể 
thức lấy ý kiến 
cổ đông bằng 
văn bản để 
thông qua 
quyết định của 
đại hội đồng cổ 
đông 

 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có 
chữ ký của cổ đông là cá nhân, của 
người đại diện theo ủy quyền hoặc người 
đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ 
chức. 

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải 
được đựng trong phong bì dán kín và 
không ai được quyền mở trước khi kiểm 
phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công 
ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 
phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều 
không hợp lệ. 

Trường hợp các cổ đông không gửi 
phiếu phản hồi thì được tính là phiếu tán 
thành. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký 
của cổ đông là cá nhân, của người đại diện 
theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp 
luật của cổ đông là tổ chức. 

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được 
đựng trong phong bì dán kín và không ai được 
quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy 
ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định 
tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở 
đều không hợp lệ. 

 

Bỏ nội dung “Trường hợp 
các cổ đông không gửi phiếu 
phản hồi thì được tính là 
phiếu tán thành” theo yêu 
cầu của Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước tại Công văn số 
08/UBCK-QLPH ngày 
02/01/2014. 

 


