CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ALPHA SEVEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 21 tháng 07 năm 2021

Số:111/CV-A7

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
2. Mã chứng khoán: DL1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
4. Điện thoại: 02693 829 021
Fax: 02693 829 021
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đình Trạc
6. Nội dung thông tin công bố:
Căn cứ theo tờ trình số 08TtrĐHĐCĐ2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 26/06/2021 về việc thay đổi tên và địa
chỉ trụ sở công ty. Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQTNLTTVN ngày 19/07/2021 về việc thay đổi tên công ty. Căn cứ theo giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19 ngày 20/7/2021.
Vì vậy, Công ty thực hiện công bố thông tin thay đổi tên công ty trong các mục
và điều khoản của Điều lệ, các Quy chế của công ty thành tên Công ty Cổ phần Tập
đoàn Alpha Seven.
Nội dung cụ thể như sau:
STT
1.

Nội dung

Trước khi thay đổi

Thay đổi tên công Điều 2: Tên, hình thức, trụ
ty trong Điều lệ sở, chi nhánh, văn phòng đại
diện, địa điểm kinh doanh và
công ty.
thời hạn hoạt động của Công
ty.
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: VIET NAM
RENEWABLE
ENERGY
GROUP JOINT STOCK
COMPANY
- Tên giao dịch: VIET NAM
RENEWABLE
ENERGY
GROUP JOINT STOCK
COMPANY
Tên viết tắt: VREG JSC.
- Website: dl1.com.vn
Điều 56: Ngày hiệu lực
Bản Điều lệ này gồm 21
chương 56 điều được Đại hội
đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tập Đoàn
năng lượng tái tạo Việt

Sau khi thay đổi
Điều 2: Tên, hình thức, trụ
sở, chi nhánh, văn phòng đại
diện, địa điểm kinh doanh
và thời hạn hoạt động của
Công ty.
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ALPHA SEVEN
- Tên tiếng Anh: ALPHA
SEVEN GROUP JOINT
STOCK COMPANY
- Tên giao dịch: ALPHA
SEVEN GROUP JOINT
STOCK COMPANY
Tên viết tắt: ALPHA 7
GROUP
- Website: a7group.vn
Điều 56: Ngày hiệu lực
Bản Điều lệ này gồm 21
chương 56 điều được Đại
hội đồng cổ đông thường
niên Công ty Cổ phần Tập
Đoàn Alpha Seven nhất trí

2.

Nam nhất trí thông qua ngày thông qua ngày 26 tháng 06
26 tháng 06 năm 2021
năm 2021. Theo Nghị
quyết Hội đồng quản trị
của Công ty cổ phần Tập
đoàn Alphan Seven điều
chỉnh tên công ty trong
tháng 7 năm 2021, cùng
chấp thuận hiệu lực toàn
văn của Điều lệ này
Thay đổi tên công Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
và đối tượng áp dụng
ty trong Quy chế và đối tượng áp dụng
chế
này
quy Quy
chế
này
quy
nội bộ về quản trị Quy
định.........Công ty Cổ phần định.........Công ty Cổ phần
công ty
Tập Đoàn năng lượng tái Tập đoàn Alpha Seven
tạo Việt Nam
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Khoản b: “Công ty”: là Khoản b: “Công ty”: là
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công ty Cổ phần Tập
năng lượng tái tạo Việt đoàn Alpha Seven
Nam
Điều 70: Hiệu lực
Điều 70: Hiệu lực
Quy chế này bao gồm 70 điều Quy chế này bao gồm 70
đã được Đại hội đồng cổ điều đã được Đại hội đồng
đông biểu quyết nhất trí thông cổ đông biểu quyết nhất trí
qua ngày 26 tháng 06 năm thông qua ngày 26 tháng 06
2021
năm 2021. Theo Nghị
quyết Hội đồng quản trị
của Công ty cổ phần Tập
đoàn Alphan Seven điều
chỉnh tên công ty trong
tháng 7 năm 2021, cùng
chấp thuận hiệu lực toàn
văn của Quy chế này

3.

Thay đổi tên công
ty trong Quy chế
hoạt
động
của
HĐQT

Điều 23. Hiệu lực thi hành
Quy chế hoạt động của Hội
đồng quản trị Công ty Cổ
phần Tập đoàn Năng lượng
Tái tạo Việt Nam bao gồm

Điều 23. Hiệu lực thi hành

4.

Thay đổi tên công Điều 22. Hiệu lực thi hành
ty trong Quy chế Quy chế hoạt động của Ban
hoạt động của BKS. kiểm soát Công ty Cổ phần
Tập đoàn Năng lượng Tái

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của
Hội đồng quản trị Công
ty Cổ phần Tập đoàn
Alpha Seven bao gồm
VII chương, 23 điều và có VII chương, 23 điều và có
hiệu lực thi hành kể từ hiệu lực thi hành kể từ
ngày 26 tháng 06 năm ngày 26 tháng 06 năm
2021.
2021. Theo Nghị quyết
Hội đồng quản trị của
Công ty cổ phần Tập
đoàn Alphan Seven điều
chỉnh tên công ty trong
tháng 7 năm 2021, cùng
chấp thuận hiệu lực toàn
văn của Quy chế này.
Quy chế hoạt động của
Ban kiểm soát Công ty
Cổ phần Tập đoàn

tạo Việt Nam bao gồm VII Alpha Seven bao gồm

5.

chương, 22 điều và có hiệu VII chương, 22 điều và có
lực thi hành kể từ ngày 26 hiệu lực thi hành kể từ
tháng 06 năm 2021.
ngày 26 tháng 06 năm
2021. Theo Nghị quyết
Hội đồng quản trị của
Công ty cổ phần Tập
đoàn Alphan Seven điều
chỉnh tên công ty trong
tháng 7 năm 2021, cùng
chấp thuận hiệu lực toàn
văn của Quy chế này.
Điều 1. Phạm vi và đối tượng
áp dụng
………..theo hình thức Đại
hội trực tiếp hoặc trực tuyến
của Công ty Cổ phần Tập
đoàn năng lượng tái tạo
Việt Nam…….
Điều 16: Điều khoản thi hành

Điều 1. Phạm vi và đối
tượng áp dụng
………..theo hình thức Đại
hội trực tiếp hoặc trực tuyến
của Công ty Cổ phần Tập
đoàn Alpha Seven………
Điều 16: Điều khoản thi
hành

Thay đổi tên công Điều 1. Phạm vi và đối tượng
ty trong Quy chế bỏ áp dụng
………Đại hội đồng cổ đông
phiếu điện tử
bất thường hoặc đợt Lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản
(sau đây gọi là “đợt biểu
quyết”) của Công ty Cổ
phần Tập đoàn năng lượng
tái tạo Việt Nam……….
Điều 9: Hiệu lực thi hành
Khoản 1. Quy chế này gồm 3
chương, 9 điều và có hiệu lực
từ ngày được thông qua và
ban hành.

Điều 1. Phạm vi và đối
tượng áp dụng
………Đại hội đồng cổ
đông bất thường hoặc đợt
Lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản (sau đây gọi là “đợt
biểu quyết”) của Công ty
Cổ phần Tập đoàn Alpha
Seven……….
Điều 9: Hiệu lực thi hành
Khoản 1. Quy chế này gồm
3 chương, 9 điều và có hiệu
lực từ ngày được thông qua
và ban hành. Theo Nghị
quyết Hội đồng quản trị
của Công ty cổ phần Tập
đoàn Alphan Seven điều
chỉnh tên công ty trong
tháng 7 năm 2021, cùng
chấp thuận hiệu lực toàn
văn của Quy chế này.

Thay đổi tên công
ty trong Quy chế tổ
chức Đại hội đồng
cổ đông

Khoản 3. Quy chế này
gồm 16 điều. Quy chế này
sẽ có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký ban hành

6.

Khoản 3. Quy chế này
gồm 16 điều. Quy chế này
sẽ có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký ban hành.
Theo Nghị quyết Hội
đồng quản trị của Công
ty cổ phần Tập đoàn
Alphan
Seven
điều
chỉnh tên công ty trong
tháng 7 năm 2021, cùng
chấp thuận hiệu lực toàn
văn của Quy chế này.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ hồ sơ:
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
21/07/2021 tại đường dẫn: https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/dieu-le-va-quyche.html
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

