
TT Nôi dung Nội dung điều lệ mới Nội dung điều lệ cũ

Căn cứ

Bỏ phần này

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 

2005;

- Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002

- Thông tư số: 121/2012/TT-BTC

- Quyết định số 937/QĐ-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ 

xây dựng về việc thành lập Tổng công ty Sông Đà;

- Quyết định số 2125 /QĐ-BXD ngày  15 tháng 11năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà 

thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;

...............................

Điều 1- Giải 

thích từ ngữ

m. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội

đồng quản trị không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc

(Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác

được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

n. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản

trị đáp ứng các điều kiện sau:................ Không nêu rõ điều này

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp

luật hiện hành của Việt Nam.

Được nêu tại điều 3- Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của 

Công ty 

4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty. Được nêu tại điều 6 

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa
bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù

hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp

cho phép. Không nêu điều này

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh

doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù

hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp

thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác 

được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

CÁC ĐIỂM THAY ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều 2- Tên 

hình thức, trụ 

sở, chi nhánh, 

văn phòng đại 

diện và thời 

gian hoạt động 

của Công ty

Không có điều khoản này

Điều 4 Phạm vi 

kinh doanh và 

hoạt động



1. Vốn điều lệ của Công ty là bảy mươi tỷ đồng.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành bảy triệu cổ phần với 

mệnh giá là mười nghìn đồng

1) Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm th«ng qua §iÒu lÖ lµ:
70.000.000.000 VN§ (BÈy m−¬i tû ®ång). 
2)Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®−îc chia thµnh 7.000.000 (BÈy triÖu) cæ
phÇn, mçi cæ phÇn mÖnh gi¸ lµ 10.000 VN§ vµ ®−îc ph¸t hµnh theo c¬
cÊu nh− sau:
- Cæ phÇn do C«ng ty mÑ (TËp ®oµn S«ng §µ, Trô së Tßa nhà HH4 –
Khu đ« thị Mỹ §×nh – XH Mü §×nh – Huyện Từ Liªm – Thành phố Hà 
Nội – Việt Nam; §¨ng ký kinh doanh sè: 0100105870 do Së KÕ ho¹ch
vµ ®Çu t− Thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 20/3/1996 vµ ®¨ng ký thay ®æi
kinh doanh 13/04/2010; së h÷u 51% lµ 35.700.000.000 ®ång (t−¬ng
®−¬ng víi  3.570 cæ phÇn);
- Cæ phÇn do ng−êi lao ®éng trong C«ng ty së h÷u vµ ph¸t hµnh ra bªn
ngoµi 49% lµ 34.300.000.000 ®ång (t−¬ng ®−¬ng víi 3.430 cæ phÇn).

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ
phần phổ thông, cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt và cổ phần ưu đãi.

Các quyền và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại
Điều 11 Điều lệ này. Không nêu rõ điều này

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự
chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của

pháp luật.
Nêu tại tiết b khoản 1 điều 9 - Cổ phần và cổ phần phổ thông của cổ
đông sáng lập

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập
theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục số 01 đính

kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này. Được lập thành bản chi tiết tại khoản 5 điều 2 

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện
hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong

Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ
phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công

ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các

đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là

phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận
lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ
trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương

thức đấu giá. Nêu tại khoản 1điều 10: Chào bán và chuyển nhượng cổ phần

Điều 5: Vốn 

điều lệ, cổ 

phần, cổ đông 

sáng lập



7. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những

cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ
phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào

bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật
Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan. Nêu tại điều 11: Mua lại cổ phần

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội

đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. Nêu tại khoản 2 điều 10: Chào bán và chuyển nhượng cổ phần

Điều 6: Đại diện trực tiếp chủ sở hữu và người đại diện pháp luật của 

Công ty

Bỏ khoản này

1)   Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty lµ c¬ quan ®¹i diÖn trùc tiÕp chñ së h÷u
t¹i C«ng ty.

Nêu tại điều 2

2)   Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty lµ Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng
ty.

Chuyển sang điều 38 Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội trong công ty

Bỏ phần này

Điều 9:

2) Cổ phần của cổ đông sáng lập

Thay thế bằng điều 7: Chứng chỉ chứng khoán khác Điều 14: Phát hành trái phiếu

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty

(trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự)

được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của

Công ty.

1)    C«ng ty cã quyÒn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi vµ
c¸c lo¹i tr¸i phiÕu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ nµy.
2)    C«ng ty kh«ng ®−îc quyÒn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trong c¸c tr−êng
hîp sau ®©y, trõ tr−êng hîp ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n cã quy ®Þnh
kh¸c: 
3)    Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn quyÕt ®Þnh lo¹i tr¸i phiÕu, tæng gi¸ trÞ
tr¸i phiÕu vµ thêi ®iÓm ph¸t hµnh, nh−ng ph¶i b¸o c¸o §¹i héi ®ång cæ
®«ng t¹i cuéc häp gÇn nhÊt. B¸o c¸o ph¶i kÌm theo tµi liÖu vµ hå s¬ gi¶i
tr×nh quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. 
4)    C«ng ty cã thÓ ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng kho¸n kh¸c khi ®−îc §¹i
héi ®ång cæ ®«ng nhÊt trÝ th«ng qua b»ng v¨n b¶n vµ phï hîp víi quy
®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n.

Bỏ điều này Điều 15: Trả cổ tức

Bỏ điều này Mục V - Đầu tư vốn ra bên ngoài

Bỏ điều này Điều 16: Sổ đăng ký cổ đông

Bỏ mục này MucIV Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

Trái phiếu ( 

Chứng chỉ 
chứng khoán 

khác)



Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Gộp điều 19 (quyền và nhiệm vụ của đại hội đồng cổ đông) và điều

31(hợp đồng, giao dịch phải được đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT

chấp thuận)

Điều 17: Triệu tập đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo

họp đại hội đồng cổ đông

Gọp các điều 21 (Danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng

cổ đông) điều 22 (chương trình và nội dung họp đại hội đồng cổ
đông) điều 23 mời họp đại hội đồng cổ đông)

Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT

Gọp điều 34 (nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT) điều 35 (tiêu

chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT) điều 40( miễn nhiệm, bãi

nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Điều 26 Chủ tịch HĐQT Điều 36: Chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT

Bỏ phần này 1)    Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô sau ®©y:

Bỏ phần này

3) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì

uỷ.......................

4) Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ hành động với tư cách Chủ
tịch  nếu................................................

Điều 27: Các cuộc họp của HĐQT Gọp điều 37 (cuộc họp HĐQT) điều 38 (biên bản họp HĐQT)

Điều 28: Tổ chức bộ máy quản lý Điều 55 Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng

Điều 29 Cán bộ quản lý Không có điều khoản này

Điều 30 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám 

đốc điều hành

Gộp các điều 48 (chức năng của Tổng giám đốc) điều 49 (tuyển

chọn, bổ nhiệm, ký hợp đồng với tổng giám đốc) điều 50 (thay thế,

miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc) điều 51

(nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc)

Điều 31: Thư ký công ty Không có điều khoản này

Điều 32: Thành viên ban kiểm soát

Gộp các điều 41 (ban kiểm soát) điều 42 (tiêu chuẩn và điều kiện

làm thành viên ban kiểm soát), điều 46 (Nghĩa vụ của thành viên

ban KS) điều 47 (miễn nhiệm bãi nhiệm ban kiểm soát)

Điều 33: Ban kiểm soát

Gộp các điều 43 (quyền và nhiệm vụ ban kiểm soát) điều 44 (quyền

được cung cấp thông tin của ban kiểm soát) điều 45 (Thù lao và lợi

ích khác của thành viên ban kiểm soát)

Điều 37: Quyền điều tra sổ sách

Không có điều khoản này hoặc được nêu rải rác tại quyền của cổ
đông, HĐQT và ban kiểm soát và điều 73 (quyền tiếp cận sổ sách và

hồ sơ công ty)

Bỏ điều này Điều 39: Quyền được cung cấp thông tin của thành viên HĐQT

Bỏ điều này

Điều 52: Quan hệ giữa HĐQT và tổng giám đốc trong quản lý điều
hành công ty

Bỏ điều này

Điều 53: Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên HĐQT, 

Tổng giám đốc



Bỏ điều này Điều 54: Công khai các lợi ích có liên quan

XIII Phân phối lợi nhuận, XIV tài khoản ngân hàng, quĩ dự trữ, năm tài 

chính và hệ thống kế toán; XV báo cáo thường niên, trách nhiệm công 

bố thông tin, bác cáo ra công chúng XVI Kiể toán công ty

Được thay bằng các điều 39 đến điều 45

Chương VI Cơ chế hoạt động tài chính: Điều 68  đến điều 72 và điều 

74


