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Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty. 

 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
 

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2021; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư 

vấn Thiết kế 30-4; 

- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và Định hướng phát triển của Công ty. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau: 

2/ Điều 31: Hình thức và điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông 

Điểm (d) khoản 2: Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 

35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 

nhất. 

Sửa thành: 

Điểm (d) khoản 2: Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị lớn hơn 70% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. 

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

Xin trân trọng cảm ơn! 

        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

                                                                                       Vũ Đình Phóng 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- HĐQT, BKS; Thư ký; 

- Lưu: TCNS, TCKT, VP. 


