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TỜ TRÌNH 
V/V Thay đổi trụ sở chính của Công ty 

 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

  

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã được sửa 

đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 07/04/2011; 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 kính trình Đại hội đồng cổ đông 

công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau: 

Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 hiện đang được đặt tại tầng 17, tòa 

nhà 249A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Để chuyển trụ sở tới một địa điểm khác phù hợp 

hơn, với mục tiêu tiếp tục cắt giảm triệt để chi phí kinh doanh trong năm 2014, trong đó 

có chi phí thuê văn phòng, Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc chuyển trụ sở văn 

phòng công ty đến một địa điểm khác với chi phí ít hơn.  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị: 

1. Chấp thuận chuyển trụ sở văn phòng công ty đến địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 154 

Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.   

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với cơ quan thẩm 

quyền về thay đổi được thông qua trên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng./. 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 
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