
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG ---------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------- Kiên Giang, ngày .... tháng 5 năm 2022.  NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG (Kèm theo Tờ trình số...... ngày ...... của HĐQT)  Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang.  - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; - Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang năm 2021.   TT Nội dung cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũ 2021 Điều lệ mới 2022 Ghi chú 1 Sửa đổi Điều 1: giải thích thuật ngữ.  c. Luật Chứng khoán: .... g. Người có liên quan: ...... j.    Cổ đông lớn: ............. m. Sở Giao dịch Chứng khoán  - Không có - Không có - Không có - Không có  Bỏ 4 thuật ngữ. 2 Bỏ nội dung Điều 8: “Chứng chỉ chứng khoán khác” thay bằng nội dung mới “Sổ đăng ký cổ đông”.  Điều 8: Chứng chỉ chứng khoán khác. Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và dấu của Công ty.  Điều 8: Sổ đăng ký cổ đông. 1. Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty. 2. Sổ đăng ký cổ đông phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; b. Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; c. Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp; d. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; đ. Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần. 3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.  



Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông. 4. Trường hợp cổ đông thay đồi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.  3 Sửa đổi khoản 1 và bổ sung thêm khoản 3, 4 của Điều 9 Điều 9: 1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.      ........ 3. Không có     4. Không có Điều 9: 1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp và pháp luật có quy định khác. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng chuyển nhượng do bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của họ ký. .... 3. Các trường hợp chuyển nhượng khác: thừa kế, cho tặng thực hiện theo khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 127 Luật Doanh nghiệp. 4. Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.  Sửa đổi, bổ sung phần in đậm 4 Hủy bỏ điểm r Khoản 2 Điều 15 Điều 15: ........ 2. ...... r. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Điều 15: ........ 2.......... r. Không có  



5 Sửa đổi điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều 18 Điều 18: ....... 2........ a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. ..... 3. ... đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ...  Điều 18: ....... 2........ a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 5 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. ......     3. ... đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp...   Sửa đổi phần in đậm 6 Bỏ Khoản 10 Điều 20 Điều 20: ...... 10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.  Điều 20: ...... 10. Không có  7 Bỏ khoản 5 Điều 26 Điều 26: ..... Điều 26: ..... 5. Không có  



5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  8 Bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 27 Điều 27: ....... 2 ....... a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; bổ sung thêm ngành nghề được phép kinh doanh theo qui định của pháp luật; Điều 27: ....... 2 ..... a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; bổ sung thêm ngành nghề được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật; điều chỉnh tăng hoặc giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm khi có yếu tố khách quan tác động đến hiệu quả kinh doanh của công ty  Bổ sung phần in đậm 9 Sửa đổi điểm r khoản 2 và Khoản 3 Điều 27 Điều 27: ..... 2. .....   r. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.  3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.  Điều 27: ..... 2. .....   r. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. Bỏ phần in đậm 10 Sửa đổi Khoản 2 Điều 29 Điều 29: ...... 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc. Điều 29: ...... 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể được kiêm Giám đốc trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 156 của Luật Doanh nghiệp.  Sửa đổi phần in đậm. 11 Bỏ Điều 32 và 52 Điều 32: Người phụ trách quản trị công ty Điều 52: Báo cáo Thường niên Không có  Không có  



12 Điều chỉnh thứ tự các Điều sau khi bỏ Điều 32 và Điều 52 Từ Điều 33 đến Điều 60 Điều 32 đến Điều 58  13 Sửa đổi Khoản 7 Điều 40 (ĐL 2021) tức Điều 39 (ĐL 2022) Điều 40: ...... 7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Điều 39: ...... 7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Bỏ phần in đậm 14 Sửa đổi Khoản 5 và 6 Điều 47 (ĐL 2021) tức Điều 46 (ĐL 2022) Điều 47: ..... 5. ...Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị ...... Điều 46: ...... 5. .... Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp, chi phí chuyển tiền do cổ đông chịu. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này.        6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị .... Sửa , bổ sung phần in đậm. 15 Sửa đổi Khoản 1 và 3 Điều 51 (ĐL 2021) tức Điều 50 (ĐL 2022) Điều 51: Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý. 1.... Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 50: Báo cáo tài chính năm. 1.... Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trên trang website của công ty và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.    Sửa đổi phần in đậm 



3. Công ty phải lập Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét.... 3. Không có 16 Sửa đổi Khoản 1 Điều 60 (ĐL 2021) tức Điều  58 (ĐL 2022) Điều 60:  1. Bản Điều lệ này gồm 21 mục, 60 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Kiên Giang nhất trí thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2021 ...... Điều 58: 1. Bản Điều lệ này gồm 21 mục, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Kiên Giang nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm 2022 .....   Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH      Nguyễn Hùng Dũng  


