
DHP-Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

Số: 06/2020/DHP/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty 

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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng 

cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 

của Công ty như sau: 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về 

việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực 

hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. 

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện việc kiểm 

toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019. 

HĐQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. 

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) 
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