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                        Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020 

TỜ TRÌNH SỐ 01 

     V/v Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ của  

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba 

 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba 

 

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;  

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba ban hành ngày 20/08/2019. 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba kính trình Đại hội đồng cổ đông 

xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, cụ 

thể như sau:  

STT Điều khoản  Nội dung Trước sửa đổi, bổ sung Sau sửa đổi, bổ sung 

1 Điều 2 

Khoản 3 

Tên viết tắt VTFI JSC Bỏ tên viết tắt 

4 Điều 15 

Khoản 1 

Ủy quyền 

tham dự họp 

Đại hội của tổ 

chức 

Cổ đông là cá nhân được 

quyền cử tối đa một (01) 

người khác dự họp. Trường 

hợp cổ đông là tổ chức có 

nhiều hơn một người đại 

diện được đề cử thì phải 

xác định cụ thể số cổ phần 

và số phiếu bầu cho mỗi 

người đại diện. 

 

Cổ đông là cá nhân được quyền 

cử tối đa một (01) người khác 

dự họp. Trường hợp cổ đông là 

tổ chức có nhiều hơn một người 

đại diện được đề cử thì phải xác 

định cụ thể số cổ phần và số cổ 

phiếu bầu cho mỗi người đại 

diện. Đối với cổ đông là tổ chức 

sở hữu ít nhất 10% cổ phần phổ 

thông, số người đại diện được 

cử không quá ba (03) người. 

 

(Bản Điều lệ mới dự kiến được đính kèm Tờ trình này) 

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

Trân trọng cảm ơn! 

      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

                             ( đã ký) 

 

LÊ CHÍ LONG 

 

 


