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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Số: 95/2020/TTQT-NHNA Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH  

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 

16/06/2010 (sau đây gọi tắt là Luật các TCTD 2010); 

Căn cứ Luật số 17/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017 sửa đổi bổ sung 

một số Điều của Luật các tổ chức tín dụng 2010 (sau đây gọi tắt là Luật số 17/2017/QH14); 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (sau đây 

gọi tắt là Luật Doanh nghiệp 2014); 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 22/9/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị 

công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 71/2017/NĐ-CP); 

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 

số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu 

áp dụng với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC (sau đây gọi tắt là 

Thông tư số 95/2017/TT-BTC), 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Nam Á kính trình Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Nam Á với 

các nội dung sau: 

STT 
Điều/khoản 

sửa đổi 

Nội dung tại Bản Điều 

lệ hiện hành 

Nội dung trình sửa đổi, 

bổ sung  
Căn cứ sửa đổi 

1 Khoản 5 

Điều 35 

Điều 35. Biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông 

“5. Biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông, phụ lục 

danh sách cổ đông đăng 

ký dự họp kèm chữ ký 

của cổ đông, văn bản ủy 

quyền tham dự họp và tài 

Điều 35. Biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông 

“5. Biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông, phụ lục 

danh sách cổ đông đăng 

ký dự họp, nghị quyết 

đã được thông qua, văn 

bản ủy quyền tham dự 

Sửa đổi để phù hợp 

với quy định tại 

khoản 3 Điều 146 

Luật Doanh nghiệp 

2014. 
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liệu có liên quan phải 

được lưu giữ tại trụ sở 

chính của Ngân hàng 

Nam Á.” 

họp và tài liệu có liên 

quan phải được lưu giữ 

tại trụ sở chính của Ngân 

hàng Nam Á.” 

2 Điều 37 Điều 37. Hủy bỏ các 

quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông 

“Trong thời hạn chín 

mươi ngày, kể từ ngày 

nhận được biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông 

hoặc biên bản kết quả 

kiểm phiếu lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản, 

thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban 

Kiểm soát, Tổng Giám 

đốc, cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông quy định tại 

khoản 3 Điều 28 Điều lệ 

này có quyền yêu cầu 

Tòa án hoặc Trọng tài 

xem xét và hủy bỏ quyết 

định của Đại hội đồng cổ 

đông trong các trường 

hợp sau đây:” 

Điều 37. Hủy bỏ các 

quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông 

“Trong thời hạn chín 

mươi ngày, kể từ ngày 

nhận được biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông 

hoặc biên bản kết quả 

kiểm phiếu lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản, 

thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban 

Kiểm soát, Tổng Giám 

đốc, cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông quy định tại 

khoản 3 Điều 22 Điều lệ 

này có quyền yêu cầu 

Tòa án hoặc Trọng tài 

xem xét và hủy bỏ quyết 

định của Đại hội đồng cổ 

đông trong các trường 

hợp sau đây:” 

Sửa đổi để phù hợp 

với dẫn chiếu chính 

xác tại Điều lệ 

Ngân hàng Nam Á. 

3 Khoản 1 

Điều 46 

Điều 46. Thành phần 

và Nhiệm kỳ 

“1. Hội đồng quản trị bao 

gồm ít nhất 05 (năm) 

thành viên và nhiều nhất 

11 (mười một) thành 

viên, trong đó có ít nhất 

01 thành viên độc lập. 

Đại hội đồng cổ đông 

quy định số lượng thành 

viên Hội đồng quản trị 

cụ thể từng nhiệm kỳ. 

Nhiệm kỳ của Hội đồng 

Điều 46. Thành phần và 

Nhiệm kỳ 

“1. Hội đồng quản trị bao 

gồm ít nhất 05 (năm) 

thành viên và nhiều nhất 

11 (mười một) thành 

viên, trong đó có ít nhất 

01 thành viên độc lập. 

Đại hội đồng cổ đông 

quy định số lượng thành 

viên Hội đồng quản trị cụ 

thể từng nhiệm kỳ. 

Nhiệm kỳ của Hội đồng 

Bỏ nội dung “Số 

lượng tối thiểu 

thành viên Hội 

đồng quản trị 

không điều 

hành/độc lập được 

xác định theo 

phương thức làm 

tròn xuống”. 

Lý do:  

Nội dung này căn 

cứ vào Điều lệ mẫu 
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quản trị không quá 05 

(năm) năm, nhiệm kỳ 

của thành viên Hội đồng 

quản trị theo nhiệm kỳ 

của Hội đồng quản trị. 

Thành viên Hội đồng 

quản trị có thể được bầu 

hoặc bổ nhiệm lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 

Hội đồng quản trị phải 

có ít nhất một phần hai 

tổng số thành viên là 

thành viên độc lập và 

thành viên không phải là 

người điều hành Ngân 

hàng Nam Á. Tổng số 

thành viên Hội đồng 

quản trị không điều hành 

phải chiếm ít nhất một 

phần ba (1/3) tổng số 

thành viên Hội đồng 

quản trị. (Trong trường 

hợp Ngân hàng Nam Á 

niêm yết thì tổng số 

thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị phải chiếm 

ít nhất một phần ba (1/3) 

tổng số thành viên Hội 

đồng quản trị.) Số lượng 

tối thiểu thành viên Hội 

đồng quản trị không 

điều hành/độc lập được 

xác định theo phương 

thức làm tròn 

xuống….” 

quản trị không quá 05 

(năm) năm, nhiệm kỳ của 

thành viên Hội đồng 

quản trị theo nhiệm kỳ 

của Hội đồng quản trị. 

Thành viên Hội đồng 

quản trị có thể được bầu 

hoặc bổ nhiệm lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 

Hội đồng quản trị phải có 

ít nhất một phần hai tổng 

số thành viên là thành 

viên độc lập và thành 

viên không phải là người 

điều hành Ngân hàng 

Nam Á. Tổng số thành 

viên Hội đồng quản trị 

không điều hành phải 

chiếm ít nhất một phần 

ba (1/3) tổng số thành 

viên Hội đồng quản trị. 

(Trong trường hợp Ngân 

hàng Nam Á niêm yết thì 

tổng số thành viên độc 

lập Hội đồng quản trị 

phải chiếm ít nhất một 

phần ba (1/3) tổng số 

thành viên Hội đồng 

quản trị.) 

ban hành kèm theo 

Thông tư số 

121/2012/TT-BTC, 

tuy nhiên Thông tư 

này đã hết hiệu lực 

và hiện nay, Điều lệ 

mẫu của công ty đại 

chúng ban hành 

kèm theo Thông tư 

số 95/2017/TT-

BTC đã không còn 

quy định nội dung 

này.  

Vì thế, bỏ nội dung 

này để phù hợp với 

quy định tại Điều lệ 

mẫu của công ty đại 

chúng ban hành 

kèm theo Thông tư 

số 95/2017/TT-

BTC (hướng dẫn 

một số điều của NĐ 

71/2017/NĐ-CP). 

Hội đồng quản trị kính báo cáo và trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua, đồng thời kính 

trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các 

văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Nam Á và báo cáo 

cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định (nếu có).  
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Nội dung chi tiết các sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Nam Á:  

Quý Cổ đông xem chi tiết tại Website của Ngân hàng Nam Á: www.namabank.com.vn 

Trân trọng kính trình./. 

 

 

Nơiinhận:                                                           
- Cổ đông Ngân hàng Nam Á; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu: VP.HĐQT.       

     

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Toàn 
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