CTY CPCB VÀ XNK THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CADOVIMEX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .........../2021/TTr- HĐQT

Cà Mau, ngày

tháng năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021


Căn cứ Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;



Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;



Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính về hướng
dẫn thi hành một số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017
của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;



Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex;



Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung như sau:
Xét thấy Điều lệ Công ty sửa đổi được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày

24/6/2016 là không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như những
thay đổi về cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty, vì vậy việc sửa đổi Điều lệ Công
ty để phù hợp với tình hình thực tế là hết sức cần thiết.
Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công
ty sửa đổi đính kèm để phù hợp theo quy định.
Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
Xin trân trọng cảm ơn !
Nơi nhận:
-

Như trên;

-

Lưu HC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SẦM HUY BÌNH
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