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Điều khoản Nội dung Sửa đổi - Bổ sung Căn cứ 

Điều 2 – Khoản 3 

Biểu tượng logo 

Công ty 

 

 

 

Công ty thay 

đổi logo 

Điều 2 – Khoản 4 

Trụ sở đăng ký của 

Công ty 

Địa chỉ: xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh 

Tây Ninh 

Điện thoại: 066-3853606 

Fax: 066-3853608 

Email: cty-cstn@hcm.vnn.vn 

Website: www.taniruco.com 

Địa chỉ: Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 

Điện thoại: (066) 385 3606 

Fax: (066) 385 3608 

Email: trc@taniruco.com 

Website: www.taniruco.com 

Bổ sung thay 

đổi thông tin 

Công ty 

Điều 2 – Khoản 5 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám 

đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của 

Công ty 

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc 

điều hành là đại diện theo pháp luật c ủa Công ty 

Theo Giấy 

chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Điều 5 – Khoản 5 

Vốn điều lệ, cổ 

phần, cổ đông sáng 

lập 

Tên địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết 

khác về cổ đông sáng lập theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục 

đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ 

này. 

1. Tổng Công ty Cao su Việt Nam  

- Địa chỉ: Quận 3, TP.HCM, Việt 

Nam 

- Loại cổ phần: Phổ thông 

- Số cổ phần: 18.000.000  

- Tỉ lệ: 60% 

2. Công ty Cổ phần Merufa 

- Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, 

P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, Việt 

Nam 

- Loại cổ phần: Phổ thông 

- Số cổ phần: 200.000  

Tên địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác 

về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp: 

1. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

- Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Quận 3, TP.HCM, Việt Nam 

- Loại cổ phần: Phổ thông 

- Số cổ phần: 18.000.000  

- Tỉ lệ: 60% 

 

Cổ đông sáng 

lập ban đầu đã 

cùng nhau giữ 

ít nhất 20% 

trong 3 năm 

kể từ ngày 

doanh nghiệp 

cổ phần hóa 

nên đã chuyển 

nhượng trên 

thị trường 

chứng khoán 

(Theo Khoản 

1 Điều 84 

Luật doanh 

nghiệp 2005) 



- Tỉ lệ: 0,67% 

3. Công ty TNHH SXTM Thành Long 

- Địa chỉ: ấp Giữa, Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi, TP.HCM, Việt Nam 

- Loại cổ phần: Phổ thông 

- Số cổ phần: 400.000  

- Tỉ lệ: 1,33% 

4. Công ty TNHH SXTM Nam Cường 

- Địa chỉ: Ấp 1B, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

- Loại cổ phần: Phổ thông 

- Số cổ phần: 200.000  

- Tỉ lệ: 0,67% 

5. Đoàn Thế Đại 

- Địa chỉ: Số 79, Hương lộ 5, ấp 8, xã 

Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM, 

Việt Nam 

- Loại cổ phần: Phổ thông 

- Số cổ phần: 100.000  

- Tỉ lệ: 0,33% 

Điều 21 - Khoản 1 

Thẩm quyền và thể 

thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản 

để thông qua quyết 

định của Đại hội 

đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua quyết định của Đai 

hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy 

cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua quyết định của Đai 

hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần 

thiết vì lợi ích của Công ty. Trường hợp thông 

qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng 

văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít 

nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. 

Khoản 5 Điều 

104 Luật 

doanh nghiệp 

 


