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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________ 

Hà Nội, ngày  24  tháng 4 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

(V/v: Sửa đổi Điều lệ SHS) 

 

Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, 

bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các vưn bản hướng dẫn thi hành, 

sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được ĐHĐCĐ thông 

qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015; 

- Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn 

về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2016. 

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đối 

với công ty đại chúng;  

- Căn cứ Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 

hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP; 

- Căn cứ  Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 

của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán; 

- Căn cứ các quy định của pháp luật về chứng khoán phái sinh và chứng quyền có đảm 

bảo, 

Nhằm mục tiêu hoàn thiện hành lang pháp lý cho Công ty hoạt động tuân thủ đúng pháp 

luật, phù hợp với các hoạt động kinh doanh của Công ty, Công ty cần thiết phải sửa đổi một 

số quy định tại Điều lệ cho phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.  

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Điều 

lệ như sau: 

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo chi tiết trong Phụ lục kèm theo 

Tờ trình này. 

2. Thống nhất áp dụng Điều lệ sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 24/04/2018. 

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị, các Thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực 

quyết định áp dụng Điều lệ sửa đổi theo quy định của Pháp luật. 

 

 

 

 



Điều lệ mới sửa đổi 11 nội dung tại 11 Điều khoản, bổ sung 03 Điều, bao gồm IX 

chương, 93 Điều. 

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

Trân trọng cám ơn. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

ĐỖ QUANG HIỂN 

 

 
                                                                                                                                                     


