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TỜ TRÌNH 
V/v: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

Kính gửi:   ĐHĐCĐ TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, nông sản - 

CTCP đã được ĐHĐCĐ lần đầu thông qua ngày 28/12/2015, 

Nhằm tạo sự linh hoạt và chủ động hơn trong việc ra quyết định đối với các dự 

án đầu tư hay phương án kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 

Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông được nêu trong Điều 22, Khoản 2, Mục e - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của 

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần, cụ thể là: 

“Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi 

lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của Công ty đã được kiểm toán”. 

Các nội dung Hội đồng quản trị quyết vượt thẩm quyền (thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông) sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại kỳ họp Đại hội 

đồng cổ đông gần nhất. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./. 
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