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Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Về việc Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các Phương án đầu tư phục vụ mục 

đích sản xuất kinh doanh năm 2020. 

Kính trình:   - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020; 

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng. 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành 

số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng. 

 Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính 

trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định 

Phương án đầu tư như sau: 

Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2020 theo báo cáo Công tác đầu 

tư năm 2019 và phương hướng kế hoạch đầu tư năm 2020 của Hội đồng quản trị 

Công ty. 

Với những hạng mục đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến 

cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. 

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

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đăng web để CBTT; 

- Lưu HĐQT; 

- Lưu TC-HC, L01. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Hải 
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