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Số: 34/NQ-BDHC-HĐQT Đắk Lắk, ngày 08 tháng 11 năm 2021 

  

 

NGHỊ QUYẾT   

Về việc phê duyệt việc sửa đổi nội dung Điều lệ theo vốn điều lệ mới  

Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BUÔN ĐÔN 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-BDHC-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông 

thường niên 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn ngày 19/4/2021, trong đó Đại 

hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý có liên 

quan đến việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo kết quả 

phát hành; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT-BDHC ngày 26/07/2021 của Hội đồng quản 

trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành; 

Căn cứ Văn bản số 6295/UBCK-QLCB ngày 14/10/2021 của Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 

của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn; 

Căn cứ Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến ngày 04/11/2021 của Hội đồng quản trị 

v/v phê duyệt việc sửa đổi nội dung Điều lệ theo vốn điều lệ mới Công ty Cổ phần 

Thủy điện Buôn Đôn, với số phiếu tán thành 5/5.  

 

                                       QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ với điều khoản sau đây: 

Sửa đổi khoản 1 điều 6 Điều lệ Công ty: 

- Nội dung Điều lệ hiện hành: 

“Vốn điều lệ của Công ty là 600.189.420.000 đồng (Sáu trăm tỷ, một trăm tám 

mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.018.942 cổ phần với mệnh 

giá là 10.000đ/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)”.  

 

 

 

 

 

 



 

- Sửa đổi thành nội dung mới như sau: 

“Vốn điều lệ của Công ty là 630.197.230.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tỷ, một 

trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 63.019.723 cổ phần với mệnh 

giá là 10.000đ/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)”.  

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám 

đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị 

quyết này. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu VT. 

 

 

 
 

 

 

 
 






























































































