CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
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Fax: 024. 33 544 667

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng
dẫn thi hành sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12
được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày
24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán và các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ v/v hướng
dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính v/v
Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại
hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày
19/4/2017;
Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính v/v Quy
định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Trên cơ sở nội dung các văn bản hướng dẫn theo quy định về điều lệ mới. Để phù
hợp với tình hình thực tế khi tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp và xuất phát từ đặc điểm
kế hoạch và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty cổ phần
COMA18 dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
ty theo quy định mới.
(Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ
phần COMA18 chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này)
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem
xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!
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