
 

 CÔNG TY CP VẬT TƯ-XĂNG DẦU    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      (COMECO)                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                      TP. Hồ CHí Minh, ngày      tháng 4 năm 2016 
                                                                       
 

TỜ TRÌNH 
Về việc sửa đổi Điều lệ công ty 

 
                                     Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
 

Để hoạt động của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 
ngày 26 tháng 11 năm 2014  có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản pháp luật 
có liên quan, nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và phù hợp với tình hình hoạt động 
thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ 
sung Điều lệ Công ty như sau: 

 
ĐIỀU 

KHOẢN 
ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CƠ SỞ 

P/LÝ 

Điều 14 
(SĐ) 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của 
ĐHĐCĐ 
2. ĐHĐCĐ thường niên và bất 
thường thông qua quyết định về các 
vấn đề sau: 
............. 
p) Công ty hoặc các chi nhánh của 
Công ty ký kết hợp đồng với những 
người được quy định tại Khoản 1 
Điều 120 của Luật doanh nghiệp 
với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% 
tổng giá trị tài sản của Công ty và 
các chi nhánh của Công ty được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất 
được kiểm toán; 
 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của 
ĐHĐCĐ 
2. ĐHĐCĐ thường niên và bất 
thường thông qua quyết định về các 
vấn đề sau: 
............. 
p) Công ty hoặc các chi nhánh của 
Công ty ký kết hợp đồng với những 
người được quy định tại Khoản 1 
Điều 162 của Luật doanh nghiệp 
với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 
tổng giá trị tài sản của Công ty và 
các chi nhánh của Công ty được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất 
được kiểm toán; 

Đ 162  
LDN 

 
Ghi chú: “Chi nhánh” có nghĩa là đơn vị kinh doanh trực thuộc Công ty hạch 

toán phụ  thuộc hoặc độc lập (Điều 1 khoản 1 điểm n của Điều lệ Công ty). 
 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông. 
 

     
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ        

              CHỦ TỊCH 
 
 

    
 Trương Đức Hạnh 


