
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
BÁNH KẸO HẢI CHÂU 

Số:         /TTr-HC-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018

TỜ TRÌNH 
V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu; 

Căn cứ Nghị quyết số 317/NQ-HC-HĐQT ngày 09/6/2018 của Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng 

cổ đông phê duyệt sửa đổi khoản 1, điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty từ 

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng 

quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm 

(05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) 

tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị 

độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”  thành “1. Số lượng thành 

viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) 

năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên 

Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên 

Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội 

đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định 

theo phương thức làm tròn xuống”. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận:                                                                 
- Cổ đông Công ty; 

- HĐQT, BKS, B.TGĐ; 

- Niêm yết công khai tại Công ty; 

- Đăng tải trên Website của Công ty; 

- Lưu VT. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Văn Hội 
 


