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DỰ THẢO 
 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 

Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật 
khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thế Kỷ 21; (“Công Ty”) 
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày …/…/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ 

phần Thế Kỷ 21. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
 

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận bổ nhiệm ông ĐẶNG CHU DŨNG làm 
thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: …. % trên số cổ phần có 
quyền biểu quyết. 
 
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ biểu quyết thông 
qua là: …. % trên số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng với thuyết minh sửa đổi, bổ sung đi 
kèm Nghị quyết này. 
 
Điều 3: Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung 
Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ sửa đổi bổ sung, với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: …. % trên số cổ phần có quyền 
biểu quyết, cùng với thuyết minh sửa đổi, bổ sung đi kèm Nghị quyết này. 
 
Điều 4: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành: 
Đại hội đồng cổ đông Công Ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và 
Điều lệ Công Ty. 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận:  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
- HĐQT Công Ty; CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Ban TGĐ Công Ty; 
- Lưu: HĐQT, VT Công Ty. 
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