
 

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MA SAN 

(Lần thứ nhất) 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 
(Luật Doanh Nghiệp 2014); 

- Căn cứ Điều lệ của Công Ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/05/2015 
(Điều Lệ); và 

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường của Công Ty số 201/2015/BBH-ĐHĐCĐ ngày 
26/05/20105,  

 
Điều 1. Các nội dung được sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ như sau:  
 

(a) Điều 14.1(l) được sửa đổi và bổ sung như sau:  
   

“Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông 
   

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông có các quyền và nhiệm vụ sau: 
….. 

l. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản của Công Ty hoặc giao dịch 
mua do Công Ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản 
của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm 
toán gần nhất;” 

 
(b)  Điều 18.1 và 18.2 được sửa đổi và bổ sung như sau:   

 
  “Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 
 
 1. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được cọi là hợp lệ khi có số Cổ Đông và 

Người Được Ủy Quyền Dự Họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết của Công Ty tham dự.  

 
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 

18.1 nêu trên trong vòng sáu mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc 
họp, người tri ệu tập họp phải hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ 
Đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ 
chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ 
Đông được triệu tập lại chỉ được coi là hợp lệ khi có thành viên tham dự là 
các Cổ Đông và những Người Được Uỷ Quyền Dự Họp đại diện cho ít nhất 
33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.”   

 
(c) Điều 20.3 và 20.4 được sửa đổi và bổ sung như sau: 

 
  “Điều 20. Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông 
  ….. 

3.  Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại cuộc họp Đại Hội 
Đồng Cổ Đông khi thuộc một trong các trường hợp sau: 
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a. Được số Cổ Đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ các trường 
hợp nêu tại điểm b và điểm c dưới đây. 

 
b. Các quyết định về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số Cổ 

Đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả 
các Cổ Đông dự họp chấp thuận: 

 
i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; 
iv. Dự án đầu tư, giao dịch bán tài sản hoặc giao dịch mua do Công Ty 

thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty 
được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần 
nhất; và 

v. Tổ chức lại, giải thể Công Ty. 
 
c. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 

phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ 
Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 
nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm 
Soát, và Cổ Đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 
mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội 
Đồng Quản Trị hoặc thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số 
phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu 
cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng 
cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu 
cuối cùng, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng 
cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu 
chí quy định tại Quy chế Bầu cử.” 

  
4. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông 

bằng văn bản được thông qua khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 20.2 và 
Điều 21.8 của Điều Lệ này.” 

 
(d) Điều 21.8 được sửa đổi và bổ sung như sau:  

 
“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông 
qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông 
….. 
8. Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ 

Đông bằng văn bản được thông qua khi các Cổ Đông đại diện cho ít nhất 
51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty chấp thuận.  Quyết 
định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến 
Cổ Đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc 
họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.” 

 
Điều 2. Hiệu lực của Phụ Lục Sửa đổi Điều Lệ 
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Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực từ ngày 
01/07/2015.  
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 7 năm 2015  
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH 
NGUYỄN ĐĂNG QUANG 

 
 


