
BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG 12/2018 

STT ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI LÝ DO SỬA ĐỔI 

1. Điều 2.3.1: 

“3.1  Trụ sở của Công ty: 

Lầu 5, số 194 Nguyễn Công Trứ, 

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Điện thoại: (028) 38270527    Fax: 

(028) 38 218010 

Website: http://www.tcsc.vn” 

 

Điều 2.3.1: 

“3.1 Trụ sở của Công ty: 

Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ chí Minh, Việt 

Nam. 

Điện thoại: (028) 38270527    Fax: (028) 38 

218010 

Website: http://www.tcsc.vn” 

Công ty đã được UBCKNN cấp giấy 

phép điều chỉnh số 98/GPĐC-UBCK 

ngày 20/11/2018 ghi nhận địa chỉ mới 

của Công ty. 

2. Điều 27.9.2: 

“9.2 Số thành viên Hội đồng quản trị từ 5 

đến 11 thành viên. Cơ cấu Hội đồng 

quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa 

các thành viên có kiến thức và kinh 

nghiệm về pháp luật, tài chính và 

chứng khoán; đảm bảo sự cân đối giữa 

các thành viên kiêm điều hành và các 

thành viên không điều hành, trong đó 

tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị phải là 

thành viên hội đồng quản trị không 

điều hành. Số lượng thành viên Hội 

đồng quản trị từ 65 đến 70 tuổi trở lên 

không vượt quá một phần ba (1/3) 

tổng số thành viên Hội đồng quản trị.” 

Điều 27.9.2: 

“9.2 Số thành viên Hội đồng quản trị từ 3 đến 11 

thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải 

đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có 

kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài 

chính và chứng khoán; đảm bảo sự cân đối 

giữa các thành viên kiêm điều hành và các 

thành viên không điều hành, trong đó tối 

thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên 

Hội đồng quản trị phải là thành viên hội 

đồng quản trị không điều hành. Số lượng 

thành viên Hội đồng quản trị từ 65 đến 70 

tuổi trở lên không vượt quá một phần ba 

(1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.” 

Theo Điều 150.1 Luật Doanh Nghiệp 

và Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP 

do Chính phủ ban hành ngày 6/6/2017 

hướng dẫn về quản trị doanh nghiệp 

đối với công ty đại chúng, số lượng 

thành viên Hội đồng quản trị từ 3 – 11 

thành viên.  

Đề nghị sửa đổi Điều 27.9.2 của Điều 

lệ để phù hợp với quy định hiện hành 

của Pháp luật. 

 

 

 

http://www.tcsc.vn/
http://www.tcsc.vn/


REPORT ON AMENDMENTS TO THE CHARTER OF THANHCONG SECURITIES JSC 12/2018 

No. CURRENT CHARTER PROPOSED AMENDMENT REASONS FOR AMENDMENT 

1. Article 2.3.1: 

“3.1  Address of the Company: 

Floor 5, No. 194 Nguyen Thai Binh 

Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 

1, Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Tel: (028) 38270527     

Fax: (028) 38 218010 

Website: http://www.tcsc.vn” 

 

Article 2.3.1: 

“3.1  Address of the Company: 

Floor 2, No. 6 Ho Tung Mau Street, 

Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho 

Chi Minh City, Vietnam. 

Tel: (028) 38270527     

Fax: (028) 38 218010 

  Website: http://www.tcsc.vn” 

The State Securities Committee issued 

the License No. 98/GPĐC-UBCK 

dated 20/11/2018 recognized the new 

address of the Company. 

2 Article 27.9.2: 

“9.2 The number of board members is from 

five (05) to eleven (11) members. 

Structure of the Board of Directors must 

ensure a balance between the members 

having the knowledge and experience in 

law, finance and securities, ensure the 

balance between the executive members 

and non-executive members, in which at 

least one third (1/3) of the total number 

of members of the Board of Directors 

must be non-executive members. The 

number of Board members who are 65 to 

70 years of age or older shall not exceed 

one third (1/3) the total number of 

members of the Board of Directors.” 

Article 27.9.2 

“9.2 The number of board members is from 

three (03) to eleven (11) members. 

Structure of the Board of Directors must 

ensure a balance between the members 

having the knowledge and experience in 

law, finance and securities, ensure the 

balance between the executive members 

and non-executive members, in which at 

least one third (1/3) of the total number of 

members of the Board of Directors must 

be non-executive members. The number 

of Board members who are 65 to 70 years 

of age or older shall not exceed one third 

(1/3) the total number of members of the 

Board of Directors.” 

 

According to Article 150.1 of the Law 

on Enterprise and Article 13 of Decree 

No. 71/2017 / ND-CP issued by the 

Government on 06/06/2017 guiding 

the governance of the public company, 

the BOD includes from 3 to 11 

members.  

Propose to amend Article 27.9.2 of the 

Charter for in line with the current 

regulations. 
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