
 

CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM 
---------------------- 

Số: 25 CT/TTr – HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------------- 
    Hải Phòng, ngày 14/ 02/2012

TỜ TRÌNH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  

(V/v: Sửa đổi nội dung Điều lệ) 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Căn cứ: 
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006; 
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua ngày 29/03/2008; 

Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ: 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

* Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

- Sửa đổi Khoản 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:  

Bổ sung ngành nghề : “Vận tải đa phương thức quốc tế, vận tải đa phương thức nội địa” 

- Lý do bổ sung: để phù hợp với ngành nghề kinh doanh theo Quy định tại Thông tư 
45/2011/TT-BGTVT ngày 04/04/2011 của Bộ tài chính v/v Quy định thủ tục Hải quan đối với 
hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế, Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính 
phủ về Vận tải đa phương thức quốc tế và Nghị định 89/2011/NĐ-CP ngày 10/10/2011 của 
Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 87/2009/NĐ-CP về Vận tải đa phương thức. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

* 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 

- Sửa đổi Khoản 8: “Quyết định 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” 

Sửa lại là: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.” 

- Lý do sửa đổi: để phù hợp theo hướng dẫn tại Công văn số 116/2012/SGDCKHCM-NY ngày 
17/01/2012 của Sở GDCK TP.HCM v/v Quy định cụ thể tỷ lệ thông qua NQ ĐHĐCĐ dưới hình 
thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

Với những nội dung đã trình bày ở trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 
xem xét, thông qua các nội dung nêu trên. 

Trân trọng cám ơn!                        
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

Nguyễn Việt Hoà 
 


