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Vốn điều lệ

Điều lệ 2016:

Khoản 1 Điều 6:

Vốn điều lệ của Tổng công ty là

Điều lệ 2013:
Vốn điều lệ của Tổng công ty là 
3.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba 

à tỷ đồ )Vốn điều lệ của Tổng công ty là 
1.310.759.370.000 VND (Bằng chữ: Một 
ngàn ba trăm mười tỷ, bảy trăm năm chín 
triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng).

ngàn tỷ đồng).
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Các quy định liên quan đến cổ đông sáng lập

Điều lệ 2016:

Các điều sau đây của Điều lệ 2013 liên quan đến cổ đông sáng lập đã được xóa:

Điể kh ả 1 Điề 6- Điểm c, khoản 1, Điều 6;

- Khoản 2, khoản 3 Điều 13

- Khoản 5 Điều 14

Lý do: các quy định về ưu tiên nhận và nhượng dịch vụ đối với cổ đông sáng lập có 
khả năng vi phạm luật cạnh tranh
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Bổ sung quy định về tỷ lệ sở hữu 
nước ngoàinước ngoài

Điều lệ 2016:
Điều 11. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51%Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% 
vốn điều lệ trở lên (sau đây gọi chung là “Nhà đầu tư nước ngoài”) được phép mua 
cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty theo quy định của pháp luật. Tổng tỷ 
lệ cổ phần có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi tất cả các Nhà đầu tư nước ngoài 
t i Tổ ô t khô đ t á tỷ lệ tối đ th đị h ủ há l ậttại Tổng công ty không được vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật.
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Thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT

Điều lệ 2016:

ể ề

Điều lệ 2013:

ĐHĐCĐ ết đị h i dị h bá tài ảĐiểm m, khoản 2, Điều 16:

• ĐHĐCĐ quyết định đầu tư hoặc bán tài 
sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 
iá t ị tài ả

• ĐHĐCĐ quyết định giao dịch bán tài sản 
có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài 
sản 

• HĐQT thông qua hợp đồng mua, bán, 
giá trị tài sản.

Điểm c, khoản 4, Điều 28

• HĐQT thông qua hợp đồng mua, bán, vay, 

vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị 
bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài 
sản.

cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng 
hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản.
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Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Điều lệ 2016:

Khoản 1 Điều 26:

Điều lệ 2013:
Kh ả 2 Điề 26Khoản 1 Điều 26:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn 
và điều kiện sau đây:
• Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối 

Khoản 2 Điều 26

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu 
chuẩn và điều kiện sau đây:

• Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc
tượng không được quản lý doanh nghiệp theo 
quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên 
quan;

• Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong 
quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc 
đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp;

• Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số 
cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình 

quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không 
nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;

• Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành 
đối với tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo

độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 
kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh 
doanh chủ yếu của Tổng công ty.

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo 
hiểm;

• Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có 
thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị 
của công ty khác.
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Thành viên độc lập HĐQT

Điều lệ 2016:

Khoản 2  Điều 26: bổ sung quy định về thành viên độc lập HĐQT
• Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các yêu cầu theo 

quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán. 

• Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không cònThành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn 
đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành 
viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải 
thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổcuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ 
sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 
nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.
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Ban kiểm soát

Điều lệ 2016:

Khoàn 2 Điều 35:

• Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc

Điều lệ 2013: 

• Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn 
về kế toán.Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc 

kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc 
chuyên trách tại công ty.
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Những điều khoản đưa ra khỏi Điều lệ 2016 
theo tư vấn của luật sưtheo tư vấn của luật sư

• Chương IV (Điều lệ 2013) - Quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng công tyg ( ệ ) Q y ạ g ụ g g y
Lý do: Các quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng công ty trong Chương IV đều được quy định tại 
Luật Doanh Nghiệp 2014 (“LDN”) và các luật có liên quan. Dó đó nếu bỏ Chương IV của 
Điều lệ thì quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng công ty vẫn sẽ không thay đổi. 

• Điều 29 (Điều lệ 2013) – Thành viên HĐQT thay thế
Lý do: Luật Doanh Nghiệp 2014 (“LDN”) không có quy định về thành viên HĐQT thay thế. 
Việ bổ hiệ thà h iê HĐQT th thế thà h iê từ hiệ h ặ bị bãi hiệ đã đViệc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế thành viên từ nhiệm hoặc bị bãi nhiệm đã được 
quy định tại khoản 5 Điều 27 (Điều lệ 2016) (điểm n, khoản 3 Điều 27 Điều lệ 2013): 
“Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để 
thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng 
cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm 
thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.” 
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Những điều khoản đưa ra khỏi Điều lệ 2016 
theo tư vấn của luật sưtheo tư vấn của luật sư

• Điều 43 (Điều lệ 2013) – Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận( ệ ) q p p ợ ậ
Lý do: Điều 43 Điều lệ 2013 không còn cần thiết và có thể bỏ vì nội dung của Điều này đã 
được quy định tại các Điều 28.3.k; 42.1 và 42.7 của bản Điều lệ 2016.

• Điều 45 (Điều lệ 2013) – Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
Lý do: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ không phải là một nội dung chính của Điều lệ theo 
quy định tại Điều 25 LDN. Nội dung của Điều 44 Điều lệ về quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 
đã được quy định tại Điều 31 của Nghị Định 46/2007/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 27đã được quy định tại Điều 31 của Nghị Định 46/2007/NĐ CP của Chính Phủ ngày 27 
tháng 3 năm 2007 quy định Chế độ tài chính đối với doanh nghiệp Bảo hiểm và  doanh 
nghiệp Môi giới Bảo hiểm. Do đó Vinare có thể bỏ Điều 45 của Điều lệ 2013 mà không làm 
ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của Vinare.
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Những điều khoản đưa ra khỏi Điều lệ 2016 
theo tư vấn của luật sư (tiếp theo)

• Điều 53 (Điều lệ 2013) – Trường hợp bế tắc giữa các thành viên HĐQT và cổ đông
Lý do: Theo Điều 144 và khoản 1 Điều 201 LDN công ty cổ phần bị giải thể trong cácLý do: Theo Điều 144 và khoản 1 Điều 201 LDN, công ty cổ phần bị giải thể trong các 
trường hợp sau đây:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% ) q y ị ạ ộ g g ợ g ạ ệ %
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua nghị quyết giải thể 
công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời 
hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; hoặchạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; hoặc
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 Như vậy công ty chỉ có thể bị giải thể trong bốn trường hợp nêu trên. Quyền yêu cầu giải 
thể tại Điều 53 của Điều lệ 2013 không thuộc một trong bốn trường hợp trên nên sẽ không ạ ệ g ộ ộ g g ợp g
có hiệu lực. Do đó Điều 53 cần được bỏ khỏi Điều lệ.

11



Những điều khoản đưa ra khỏi Điều lệ 2016 
theo tư vấn của luật sư (tiếp theo)

• Điều 54 (Điều lệ 2013) – Gia hạn hoạt động• Điều 54 (Điều lệ 2013) – Gia hạn hoạt động
Lý do: Thời hạn hoạt động của Tổng công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 2 là “vô thời 
hạn”, do đó quy định về gia hạn hoạt động là không cần thiết.
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