
 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
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__________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________ 

Hà Nội, ngày  10  tháng  4  năm 2014 

 

TỜ TRÌNH 
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

 

 

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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau: 

1. Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ: 

- Để phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính 

ban hành quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Phụ lục 

về Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư để các công ty đại chúng tham khảo xây dựng 

Điều lệ Công ty; 

- Để phù hợp với địa chỉ Trụ sở chính của Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt; 

- Việc sửa đổi, bổ sung trên nguyên tắc bảo đảm kế thừa những nội dung của Điều lệ 

hiện hành, đáp ứng các yêu cầu thực tế của công tác quản trị doanh nghiệp. 

2. Những nội dung đề nghị sửa đổi: 

Chi tiết tại Bảng so sánh những điểm sửa đổi, bổ sung giữa Điều lệ hiện hành và sau 

khi sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình. 

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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