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TỜ TRÌNH 
Về chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty 

 
 
 

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) 
 

 

 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PV OIL Sài Gòn) và Công ty TNHH 
Một thành viên Dầu khí Tp.HCM (Saigon Petro) là những doanh nghiệp đầu mối có uy tín 
trong lĩnh vực cung cấp xăng dầu với nguồn hàng ổn định, giá cả hợp lý, phương thức 
thanh toán linh hoạt, đã thực hiện cung cấp xăng dầu cho Công ty với sản lượng lớn trong 
thời gian qua. 
 Theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2015 và Điều 14 Điều lệ Công ty quy định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty 
với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và 
những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản Công 
ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận.  

 Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận cho 
Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 20% tổng 
giá trị tài sản Công ty đối với các Đơn vị sau với giá trị hợp đồng mua dự kiến bình 
quân/năm như sau: 
 1. Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PV OIL Sài Gòn) (là người có liên 
quan của PV OIL - cổ đông sở hữu 44,79% cổ phần phổ thông của COMECO) 
 - Giá trị hợp đồng: 1.500 tỷ đồng ± 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao 
hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.500 tỷ đồng).  
 2. Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro) (là cổ 
đông sở hữu 39,65% cổ phần phổ thông của COMECO) 
 - Giá trị hợp đồng: 1.500 tỷ đồng ± 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao 
hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.500 tỷ đồng). 

Kính trình. 
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