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NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO) 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO); 

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Công ty 

COMECO được tổ chức vào ngày 31/7/2020, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Tờ trình ngày 16/7/2020 của HĐQT Công ty về tình hình thực 

hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai và các Phương án bổ 

sung để thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai như 

sau: 

1. Phương án 1: Công ty COMECO tự thực hiện Dự án. 

Tỷ lệ biểu quyết: ……% tán thành. 

2. Phương án 2: Công ty COMECO gửi văn bản xin ý kiến UBND tỉnh Đồng Nai đề 

nghị chấp thuận cho COMECO chuyển nhượng quyền sử dụng 20 ha đất gắn với việc 

chuyển nhượng toàn bộ Dự án tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. 

Nếu được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho COMECO chuyển nhượng thì COMECO 

thực hiện chuyển nhượng theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu UBND tỉnh Đồng 

Nai không chấp thuận cho chuyển nhượng thì COMECO lập thủ tục trả lại quyền sử dụng 

đất cho Nhà nước. 

Tỷ lệ biểu quyết: ……% tán thành. 

3. Phương án 3: Trả lại quyền sử dụng 20 ha đất Dự án Tổng kho xăng dầu tại Nhơn 

Trạch, Đồng Nai cho Nhà nước. 

Tỷ lệ biểu quyết: ……% tán thành. 

Điều 2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện lần lượt các 

phương án trên theo thứ tự ưu tiên từ phương án 1 đến phương án 2 và phương án 3.  

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 

31/7/2020. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), thành 

viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGĐ và toàn thể NLĐ Công ty có trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 

        
Nơi nhận: 
- Các thành viên HĐQT; 

- Ban TGĐ; 

- Ban KS; Cổ đông; 

- Các đơn vị trong Công ty; 

- Đăng báo, trang Web để công bố thông tin;                  

- Lưu VT, HĐQT. 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Thoại 

DỰ THẢO 


