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CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (GDT) 

 

Stt Điều khoản liên quan Nội dung Điều lệ hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do chỉnh sửa 

1.  Chương III 

Điều 3. Mục tiêu hoạt 
động của Công ty  

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao 
gồm: 

- ... 

- Bán buôn kim loại và quặn kim loại. 

- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, 
sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện (chi tiết: 
Sản xuất mộc dân dụng, cán chổi, 
cán cờ, ván ghép, đồ gỗ gia dụng. 
Sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ ( 
trừ chế biến gỗ, không kinh doanh 
đồ chơi có hại cho giáo dục nhân 
cách, sức khỏe của trẻ em hoặc 
ảnh hưởng đến an ninh trật tư, an 
toàn xã hội). 

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao 
gồm: 

- ... 

- Bán buôn kim loại và quặn kim loại. 

- Cho thuê nhà xưởng 

- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản 
xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ 
và vật liệu tết bện (chi tiết: Sản xuất 
mộc dân dụng, cán chổi, cán cờ, 
ván ghép, đồ gỗ gia dụng. Sản xuất 
đồ chơi trẻ em bằng gỗ ( trừ chế 
biến gỗ, không kinh doanh đồ chơi 
có hại cho giáo dục nhân cách, sức 
khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng 
đến an ninh trật tư, an toàn xã hội). 

Bổ sung ngành Cho 
thuê nhà xưởng.  

2.  Chương IV 

Điều 12. Trái phiếu 

1. 1. Công ty có quyền phát hành trái 
phiếu ra công chúng hoặc bán trái 
phiếu trực tiếp cho một số nhà đầu 
tư theo nghị quyết của Hội đồng 
quản trị. Tất cả các điều kiện và 
điều khoản liên quan đến việc phát 
hành trái phiếu phải được Hội 
đồng quản trị thông qua bằng nghị 
quyết, ngoại trừ trường hợp Hội 
đồng quản trị ủy quyền vấn đề trên 
cho Tổng giám đốc điều hành một 
cách hợp pháp. 

2.  

Bỏ Điều này 

 

Trường hợp phát 
hành trái phiếu sẽ 
theo quy định của 
luật chứng khoán 
(Nghị định số 
90/2011/NĐ-CP 
ngày 14/10/2011 của 
Chính phủ về phát 
hành trái phiếu 
doanh nghiệp).  
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3. 2. Người chủ sở hữu trái phiếu không 
phải là cổ đông và không có các 
quyền của cổ đông. Quyền của 
chủ sở hữu trái phiếu đối với Công 
ty được quy định riêng trong các 
điều khoản và điều kiện của trái 
phiếu. 

3.  Điều 21.  Triệu tập Đại 
hội đồng cổ đông, 
chương trình họp, và 
thông báo họp Đại hội 
đồng cổ đông 

Điều 21, khoản 5: Người triệu tập 
họp Đại hội đồng cổ đông có 
quyền từ chối những đề xuất liên 
quan đến Khoản 4 của Điều 21 
trong các trường hợp sau: 

a. .... 

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông không có 
đủ ít nhất 5% cổ phần phổ 
thông trong thời gian liên tục ít 
nhất sáu tháng; 

Điều 15: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
nắm giữ tối thiểu bảy (7%) tổng số cổ 
phần phổ thông trong thời hạn liên tục  
từ sáu tháng trở lên  

Điều 21, khoản 5: Người triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông có quyền từ 
chối những đề xuất liên quan đến 
Khoản 4 của Điều 21 trong các 
trường hợp sau: 

a. .... 

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông không có đủ 
ít nhất 7% cổ phần phổ thông 
trong thời gian liên tục ít nhất sáu 
tháng; 

Để thống nhất tại 
điều 15 và điều 21 
cho giống nhau về tỷ 
lệ phần trăm. 

 

4.  CHƯƠNG II.  

Điều 28. Thành phần và 
nhiệm kỳ của thành 
viên Hội đồng quản trị 

3. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 7% 
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 
để đề cử các ứng viên Hội đồng 
quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ 
phần có quyền biểu quyết trong 
thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng 
được đề cử một thành viên; từ 
10% đến dưới 30% được đề cử 

3. Các cổ đông nắm giữ 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 để đề cử các ứng viên 
Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ từ 7% đến 
dưới 10% số cổ phần có quyền biểu 
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 
sáu tháng được đề cử một thành 
viên; từ 10% đến dưới 30% được 
đề cử hai thành viên; từ 30% đến 

Viết lại cho dễ hiểu 
việc cổ đông và 
nhóm cổ đông được 
đề cử Thành viên 
Hội đồng quản trị. 
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hai thành viên; từ 30% đến dưới 
50% được đề cử ba thành viên; từ 
50% đến dưới 65% được đề cử 
bốn thành viên và nếu từ 65% trở 
lên được đề cử đủ số ứng viên. 

dưới 50% được đề cử ba thành 
viên; từ 50% đến dưới 65% được 
đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% 
trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 

5.  CHƯƠNG X.  

Điều 40.    Thành viên 
Ban kiểm soát 

2. Cổ đông nắm giữ tối thiểu 7% cổ 
phần có quyền biểu quyết trong 
thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng 
có thể tập hợp phiếu bầu vào với 
nhau để đề cử các ứng viên vào 
Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 
10% số cổ phần có quyền biểu 
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 
sáu tháng được đề cử một thành 
viên; từ 10% đến dưới 30% được 
đề cử hai thành viên; từ 30% đến 
dưới 50% được đề cử ba thành 
viên; từ 50% đến dưới 65% được 
đề cử bốn thành viên và nếu từ 
65% trở lên được đề cử đủ số ứng 
viên. 

2. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền 
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít 
nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu 
bầu vào với nhau để đề cử các ứng 
viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 7% 
đến dưới 10% số cổ phần có quyền 
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít 
nhất sáu tháng được đề cử một 
thành viên; từ 10% đến dưới 30% 
được đề cử hai thành viên; từ 30% 
đến dưới 50% được đề cử ba thành 
viên; từ 50% đến dưới 65% được 
đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% 
trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 

Viết lại cho dễ hiểu 
việc cổ đông và 
nhóm cổ đông được 
đề cử Thành viên 
Ban kiểm soát 

 


