
 

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: Ủy quyền cho HĐQT thế chấp tài sản và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch  

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông  

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: 

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: 

1.1. Được thế chấp tài sản Công ty để bảo lãnh vay vốn Ngân hàng, các tổ chức tín 

dụng có giá trị từ 35% cho đến 100% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất của Công ty để huy động tối đa nguồn vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và 

đầu tư phát triển của Công ty. 

1.2. Phê duyệt, ký và triển khai các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị từ 35% 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện 

thế chấp tài sản và phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định 

của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

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 

 

 
(đã ký) 

 
 

Nguyễn Văn Hội 
 


