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Hà Nội, ngày 12 ngày 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  

Về việc: Xin thông qua bản Điều lệ Sửa đổi bổ sung lần XI của Công ty 

HUDLAND 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  

                    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 

11 năm 2014; 

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng 

dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 

của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

của Bộ Tài chính; 

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc 

bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2020. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản 

HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Bản 

điều lệ sửa đổi lần XI của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản 

HUDLAND với 1 số nội dung sửa đổi so với bản Điều lệ sửa đổi lần X như sau: 

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký doanh nghiệp và vào Điều lệ 

sửa đổi (theo tờ trình riêng đã nêu). 

- Sửa đổi nội dung 3.6-Khoản 3-Điều 27 của Điều lệ sửa đổi lần X (Quyền 

hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị): 

+ Theo Điều lệ cũ: Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và 

ngân sách vượt quá giá trị được quy định tại Quy chế quản trị Công ty nhưng không 

được quá 10% giá trị tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất hoặc các khoản đầu 

tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;. 
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+ Sửa lại: Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách 

vượt quá 10% giá trị tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất hoặc các khoản đầu 

tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm. 

- Bổ sung nội dung 3.12 trong khoản 3, điều 27 theo điểm h, khoản 2, Điều 

149 của Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: 

3.12. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị 

bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy 

định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh 

nghiệp 2014. 

- Sửa đổi điểm 5.1, 5.1, khoản 5, Điều 40: Hợp đồng hoặc giao dịch giữa 

Công ty với người/tổ chức có liên quan: 

+ Theo Điều lệ cũ: 

5.1. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% (ba mươi lăm phần 

trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung 

quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), 

người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng 

quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực 

bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi 

ích liên quan; 

5.2. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần 

trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung 

quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), 

người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan 

có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng 

hoặc giao dịch này; 

+ Sửa theo Điều lệ mới:  

5.1. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% (hai mươi phần 

trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung 

quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), 

người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng 

quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực 

bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi 

ích liên quan; 

5.2. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan 

trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành 

viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), người 
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điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có 

quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc 

giao dịch này; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 xem xét và biểu quyết thông qua một số nội dung sửa đổi trong bản Điều lệ 

lần X nêu trên; Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI 

trên cơ sở các nội dung bổ sung/sửa đổi trên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét biểu quyết 

thông qua. 

 Xin trân trọng cảm ơn ! 

  

Nơi nhận:  

- Như K/g; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 
 

 
 
 

 
Phạm Cao Sơn  

 


