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TP.HCM, ngày … tháng …. năm 2011 

TỜ TRÌNH  
ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 

(V/v:Xin chủ trương niêm yết và Sửa ñổi ðiều lệ Công ty theo ðiều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở GDCK) 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 06 năm 2006. 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 15/2007/Qð-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành ðiều lệ mẫu áp dụng cho 

các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán; 
- Căn cứ ðiều lệ Tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt ñộng và quản lý của Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh 

Kính thưa Quý vị cổ ñông! 

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh bắt ñầu hoạt ñộng ñã ñược hơn 3 năm. ðến thời ñiểm hiện nay, Công ty ñáp ứng ñủ mọi 
ñiều kiện về niêm yết tại cả Sàn giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy ñịnh hiện 
hành. Việc niêm yết này nhằm ñưa gia tăng giá trị công ty, nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán nói riêng và thị 
trường tài chính nói chung. 

- Bản ðiều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ñang áp dụng về cơ bản phù hợp với Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, ñể 
ñáp ứng ñiều kiện tham gia niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán, ðiều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh cần 
ñược sửa ñổi phù hợp với ðiều lệ mẫu ban hành theo Quyết ñịnh số 15/2007/Qð-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. 

ðể hoạt ñộng của Công ty tuân theo các quy ñịnh văn bản pháp luật hiện hành và ñảm bảo quyền lợi của các cổ ñông, cũng 
như ñáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt ñộng và quản lý của Công ty, Hội ñồng quản trị kính trình ðại hội ñồng cổ ñông 
thông qua chủ chương niêm yết và ðiều lệ Công ty sửa ñổi: 

I. Nguyên tắc sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ Công ty: 

Bản ñiều lệ Công ty Chứng khoán Bảo Minh ñược sửa ñổi tuân thủ theo kết cấu và nội dung các ñiều khoản quy ñịnh bắt 
buộc của Bản ñiều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
15/2007/Qð-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bản ñiều lệ mới giữ nguyên hoặc bổ sung một số quy 
ñịnh tại bản ðiều lệ Công ty ñang áp dụng mà không mâu thuẫn với ñiều lệ mẫu. 
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II. Các nội dung cần thông qua 

1. Chủ trương niêm yết 

Nằm trong chiến lược gia tăng giá trị Công ty, nâng cao năng lực quản trị, ñiều hành doanh nghiệp và ñưa Chứng khoán Bảo Minh 
lên vị thế mới, Hội ñồng Quản trị ñề xuất ðại hội biểu quyết thông qua:  

- Chủ trương niêm yết cổ phiếu Chứng khoán Bảo Minh tại Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE ) trong năm 
2011 

- Ủy quyền cho Hội ñồng Quản trị chọn thời ñiểm niêm yết cụ thể trong năm 2011 và thực hiện các thủ tục niêm yết (bao gồm cả việc 
chỉnh sửa ñiều lệ và các hồ sơ khác thuộc thẩm quyền của ðại hội ðồng Cổ ðông) theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

2. Sửa ñổi ñiều lệ 

ðIỀU LỆ ðANG SỬ DỤNG DỰ THẢO ðIỀU LỆ MỚI LÝ DO ðIỀU CHỈNH 

1 

ðiều 1: ðịnh nghĩa 

“Công ty” có nghĩa là Công ty cổ phần Chứng khoán 
Bảo Minh 

“ðịa bàn kinh doanh” có nghĩa là lãnh thổ Việt 
Nam và nước ngoài. 

“Vốn ñiều lệ” có nghĩa là số vốn do cổ ñông 
(thành viên) góp hoặc cam kết góp trong một 
thời hạn nhất ñịnh và ñược ghi vào ñiều lệ 
Công ty. 

“Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán 
ñã ñược Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 
2006 

“Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh 
nghiệp ñã ñược Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 
năm 2005. 

“ðiều khoản” có nghĩa là một ðiều khoản của ðiều 
lệ này. 

ðiều 1: ðịnh nghĩa 

1. Trong ðiều lệ này, những thuật ngữ dưới 
ñây sẽ ñược hiểu như sau: 

a. "Cán bộ quản lý" là Giám ñốc hoặc Tổng 
giám ñốc ñiều hành, Phó giám ñốc hoặc Phó tổng 
giám ñốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác 
trong Công ty ñược Hội ñồng quản trị phê chuẩn 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật 
Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ñược Quốc hội 
thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005. 

c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty ñược 
cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 

d. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ 
chức nào ñược quy ñịnh tại ðiều 4.17 của Luật 
Doanh nghiệp. 

e. "Thời hạn hoạt ñộng" là thời hạn hoạt 
ñộng của Công ty ñược quy ñịnh tại khoản 6 0 của 
ðiều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) ñược ðại 
hội ñồng cổ ñông của Công ty thông qua bằng nghị 
quyết.  

f. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ 

- Hạn chế những ñịnh  nghĩa 

không cần thiết và bổ sung 

một số ñịnh nghĩa mới. 

- Sắp xếp thứ tự ñịnh nghĩa 

theo ABC ñể dễ ñọc và dễ tra 

cứu 
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“Ngày thành lập” có nghĩa là ngày mà Công ty ñược 
cấp Giấy phép thành lập và hoạt ñộng; 

“Pháp luật” là tất cả những văn bản quy phạm pháp 
luật quy ñịnh tại ðiều 1 - Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ñược ban hành ngày 12 tháng 
11 năm 1996. 

“Người quản lý Công ty” có nghĩa là Chủ sở hữu, 
Chủ tịch Hội ñồng thành viên, Chủ tịch công ty, 
thành viên Hội ñồng quản trị, Giám ñốc hoặc 
Tổng Giám ñốc và các chức danh quản lý khác 
<do ðiều lệ công ty quy ñịnh>. 

“Những người liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức 
có quan hệ với nhau theo quy ñịnh tại khoản 34 
ðiều 6 Luật Chứng khoán. 

“Cổ ñông lớn” là cổ ñông sở hữu trực tiếp hoặc gián 
tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu 
quyết của tổ chức phát hành.  

“Cổ phần ưu ñãi biểu quyết” là cổ phần có số phiếu 
biểu quyết nhiều hơn so với số cổ phần phổ 
thông. 

“Việt Nam” có nghĩa là nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam. 

“UBCKNN” ñược hiểu là Uỷ ban Chứng khoán Nhà 
nước. 

 

nghĩa Việt Nam. 

g. "Vốn ñiều lệ" là vốn do tất cả các cổ ñông 
ñóng góp và quy ñịnh tại Error! Reference source 
not found..1 của ðiều lệ này. 

 

ðiều 2. Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty, người ñại 
diện theo pháp luật  

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh là Công ty Cổ 
phần ñược cấp giấy phép thành lập và hoạt ñộng theo quy 
ñịnh của Luật Chứng khoán và các quy ñịnh hiện hành 

ðiều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn 

phòng ñại diện và thời hạn hoạt ñộng của Công ty 

1. Tên Công ty 

o Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần 

Thay ñổi ñịa chỉ, số ñiện 

thoại, fax, email của Công ty. 

Thay ñổi chức danh Giám 

ñốc � Tổng giám ñốc.  
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khác của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Tên Công ty: 

a. Tên giao dịch chính thức: Công ty Cổ phần 
chứng khoán Bảo Minh. 

b. Tên viết tắt Tiếng Việt: Công ty Chứng khoán 
Bảo Minh 

c. Tên giao dịch Tiếng Anh: Bao Minh Securities 
Company 

d. Tên viết tắt: BMSC 

3. Trụ sở Công ty:  

a) Trụ sở Công ty: Số 10 Phan Huy Chú, Q. Hoàn 
Kiếm. Tp.Hà Nội 

b) ðiện thoại: (84 4) 9334966          Fax: (84 4) 
9334214 

c) ðịa chỉ trang web: www.bmsc.com.vn, 
www.bmsc.vn 

 

chứng khoán Bảo Minh 
o Tên tiếng Anh: Bao Minh 

Securities Company 
o Tên giao dịch: Công ty Chứng 

khoán Bảo Minh 
o Tên viết tắt: BMSC 

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 
là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với 
pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở ñăng ký của Công ty là: 

o ðịa chỉ: 198 Phan Xích Long, 
P.2, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM 

o ðiện thoại: (84 8) 3157 0633 
o Fax: (84 8) 3157 0634 
o E-maij: info@bmsc.com.vn 
o Website: www.bmsc.com.vn, 

www.bmsc.vn    

 

Việc thay ñổi này ñể phù hợp 

với việc chuyển hội sở chính 

từ Hà Nội vào Tp.HCM 

ðiều 14: Cổ ñông sáng lập: Không quy ñịnh  Theo quy ñịnh của ðiều lệ 

cũ: sau 03 năm kể từ ngày 

ñược cấp giấy phép thành lập 

và hoạt ñộng, các cổ ñông 

sáng lập có quyền chuyển 

nhượng. ðến thời ñiểm họp 

ðHCð 2011 ñã trên 03 năm. 

Quy ñịnh này ko còn cần 

thiết  

ðiều 24: Cơ cấu tổ chức của Công ty 

- ðại hội ñồng cổ ñông 

ðiều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý: 

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: 

ðối với ñiều lệ mới: Việc có 

kiểm soát nội bộ không phải 
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- Hội ñồng quản trị 

- Ban Giám ñốc  

- Ban Kiểm soát 

- Kiểm soát nội bộ 

 

- ðại hội ñồng cổ ñông 

- Hội ñồng quản trị 

- Ban Tổng Giám ñốc  

- Ban Kiểm soát 

 

là bắt buộc 

ðiều 26: ðại diện ñược ủy quyền: 

1. Cổ ñông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người 

ñại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ ñông của 

mình theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

ðiều 15: Các ñại diện ñược ủy quyền 

1. Các cổ ñông có quyền tham dự ðại hội 
ñồng cổ ñông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự 
hoặc uỷ quyền cho ñại diện của mình tham dự. 
Trường hợp có nhiều hơn một người ñại diện theo ủy 
quyền ñược cử thì phải xác ñịnh cụ thể số cổ phần và 
số phiếu bầu của mỗi người ñại diện. 

2. Việc uỷ quyền cho người ñại diện dự họp 
ðại hội ñồng cổ ñông phải lập thành văn bản theo 
mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy ñịnh sau 
ñây: 

a. Trường hợp cổ ñông cá nhân là người uỷ 
quyền thì phải có chữ ký của cổ ñông ñó và người 
ñược uỷ quyền dự họp; 

b. Trường hợp người ñại diện theo uỷ quyền 
của cổ ñông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có 
chữ ký của người ñại diện theo uỷ quyền, người ñại 
diện theo pháp luật của cổ ñông và người ñược uỷ 
quyền dự họp; 

 

ðiều lệ cũ quy ñịnh chỉ tổ 

chức mới ñược ủy quyền, 

ðiều lệ mới quy ñịnh người 

ủy quyền gồm cả cá nhân và 

tổ chức. 

Các quy ñịnh về ủy quyền 

ñược quy ñịnh cụ thể hơn tại 

ñiều lệ mới 

ðiều 29: Mời họp ðại hội ñồng cổ ñông 

Trước ít nhất 7 ngày 

ðiều 17: Triệu tập ðại hội ñồng cổ ñông, chương 

trình họp và thông báo họp ðại hội ñồng cổ ñông 

Trước ít nhất 15 ngày 

Thời ñiểm dài hơn do việc 

chuẩn bị họp của Công ty 

niêm yết phức tạp hơn. 

 

   

ðiều 36: Tiêu chuẩn và ñiều kiện làm thành viên ðiều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Tối ưu hóa quyền của cổ 
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HðQT 

 

Hội ñồng quản trị. 

ðiểm mới của dự thảo ñiều lệ 

1. Các cổ ñông nắm giữ ít hơn 10% 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 ñể ñề cử các ứng viên Hội 
ñồng quản trị. Cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông nắm giữ 
từ 10% ñến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu 
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng ñược 
ñể cử một thành viên; từ 20% ñến dưới 30% ñược ñề 
cử hai thành viên; từ 30% ñến dưới 50% ñược ñề cử 
ba thành viên; từ 50% ñến dưới 65% ñược ñề cử bốn 
thành viên và nếu từ 65% trở lên ñược ñề cử ñủ số 
ứng viên. 

ñông lớn 

ðiều 46: Ban kiểm soát 

 

ðiều 36: Thành viên ban kiểm soát 

ðiểm mới của dự thảo ñiều lệ: 

2. Cổ ñông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền 
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có 
thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau ñể ñề cử các ứng 
viên vào Ban kiểm soát. Cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông 
nắm giữ từ 10% ñến dưới 30% số cổ phần có quyền 
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng 
ñược ñề cử một thành viên; từ 30% ñến dưới 50% 
ñược ñề cử hai thành viên và nếu từ 50% trở lên ñược 
ñề cử ñủ số ứng viên.  

 

 

Tối ưu hóa quyền của cổ 

ñông lớn 

ðiều 60: Trích lập các quỹ 

Quỹ dự trữ bổ sung vốn ðiều lệ bằng 5% lợi nhuận ròng 

cho ñến khi bằng 100% mức vốn ðiều lệ 

ðiều 43: Quỹ dự trữ bổ sung vốn ñiều lệ 

Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau 

thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ ñể bổ sung 

vốn ñiều lệ theo quy ñịnh của Pháp luật. Khoản trích 

này không ñược vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của 

Quy ñịnh phù hợp với thực tế 

hơn. 
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Công ty và ñược trích cho ñến khi quỹ dự trữ bằng 

10% vốn ñiều lệ của Công ty 

 

Bổ sung một số ñiều khoản, nội dung phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số quy ñịnh phù hợp với các Công ty niêm 
yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. 

Các nội dung sửa ñổi, bổ sung trong bản ñiều lệ mới so với bản ñiều lệ cũ ñều tuân thủ theo các ñiều khoản của bản ñiều lệ mẫu ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 15/2007/Qð-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

(Có toàn văn ðiều lệ sửa ñổi ñính kèm). 

Trên ñây là các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ðại hội ñồng Cổ ñông năm 2011, trân trọng kính trình ðại hội biểu quyết thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

   
                   TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

                     CHỦ TỊCH 
 

                                                                                                                  
 

 

 .
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