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DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Thông qua việc ban hành Điều lệ mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung)
Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc FIRST REAL

Căn cứ:






Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày
6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc FIRST REAL được thông qua ngày 19/11/2018.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Địa
ốc FIRST REAL, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt
chẽ và minh bạch, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét, sửa đổi và ban hành Điều lệ mới
của Công ty. Các nội dung của Điều lệ mới sau khi được sửa đổi, bổ sung được nêu cụ thể kèm
theo Tờ trình này.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:



Các nội dung tại Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày
được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.
Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban
hành Điều lệ mới của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Hào Hiệp

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội

