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Số:  13 /TTr-HĐQT 

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

 

Hà Nội, ngày  29  tháng 8  năm 2018 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ  
Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ 
hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng. 

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của 
Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường đã 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018, 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường 
kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cụ thể như 
sau: 

Sau khi đã thoái hết vốn Nhà nước của Tổng công ty Tài nguyên và Môi 
trường Việt Nam tại Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, trên 
cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại 
Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp 
luật và các yêu cầu quản trị và điều hành. 

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày 
tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, 
bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 
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(Kèm theo Tờ trình Số 13/TTr-HĐQT  ngày 29 tháng 8 năm 2018) 
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1. Vốn điều lệ của Công ty là 
13.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười 
ba tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng) 
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được 
chia thành 1.335.000  cổ phần với mệnh 
giá là 10.000 đồng/cổ phần. 
- Cơ cấu vốn phân theo sở hữu: 
+ Vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty 
Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: 
góp 9.787.500.000 VNĐ (Bằng chữ: 
Chín tỷ, bẩy trăm tám mươi bẩy triệu, 
năm trăm ngàn đồng) tương ứng với  
978.750 cổ phần phổ thông chiếm  
73,31 % tổng vốn Điều lệ của Công ty; 
+ Vốn thuộc sở hữu của tổ chức 
công đoàn: góp 267.000.000 VNĐ 
(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bẩy 
triệu đồng) tương ứng với 26.700 cổ 
phần phổ thông chiếm 02% tổng vốn 
Điều lệ của Công ty; 
+ Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông 
là cá nhân: góp 3.295.500.000 VNĐ 
(Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm chín mươi 
lăm triệu, năm trăm ngàn đồng) tương 
ứng với 329.550 cổ phần phổ thông 
chiếm 24,69 % tổng vốn Điều lệ của 
Công ty. 

 

1. Vốn điều lệ của Công ty: 
- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường là: 
13.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng). 
- Trong đó:  
+  Vốn bằng tiền mặt là: 13.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm năm 
mươi triệu đồng). 
+ Vốn bằng tài sản: không có 
- Số cổ phần: 1.335.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn cổ 
phần). 
- Loại cổ phần: 
+ Cổ phần phổ thông: 1.335.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu, ba trăm ba mươi lăm 
nghìn cổ phần). 
+  Cổ phần ưu đãi (nếu có): không có. 
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ 
phần). 
2. Cơ cấu cổ phần của các cổ đông: 
a. Số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá cổ phần từng loại của các cổ đông của Công ty 
như sau: 
- Cổ đông là tổ chức trong nước - Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Địa chính và 
Tài nguyên Môi trường sở hữu: 267.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bảy triệu 
đồng) tương ứng 26.700 cổ phần phổ thông (Mệnh giá cổ phần: 10.000VNĐ/cổ phần) 
chiếm với 02,00 % tổng vốn điều lệ Công ty. 
- Cổ đông là cá nhân trong nước sở hữu: 13.083.000.000 đồng (Mười ba tỷ, không 
trăm tám mươi ba triệu đồng) tương ứng 1.308.300 cổ phần phổ thông (Mệnh giá cổ 
phần: 10.000VNĐ/cổ phần) chiếm với 98,00 % tổng vốn điều lệ Công ty. 
b. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị 
quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài 
sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. 
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