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Dự thảo TỜ TRÌNH 
 

Kính gửi:  Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014; 

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim khí Thăng long năm 2018 ; 

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/HĐQT/2020 ngày 17/04/2020 của Hội đồng quản trị 

CT CPKKTL .  

            Ngày 03/09/2019 CTCP Kim Khí Thăng Long có nhận được Quyết định số 4692/QĐ-

UBND TP HN ngày 30/08/2019 của chủ sở hữu vốn UBNDTP về việc điều chỉnh người đại 

diện quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty CP KKTL . Thôi giao đại diện quản lý 10% vốn 

điều lệ từ ô Lê Chí Liêm về nghỉ chế độ hưu từ 01/09/2019 , đồng thời chuyển giao sang cho 

ô Phạm hữu Hùng tiếp nhận quản lý thêm 10% vốn điều lệ .  

Sau tiếp nhận ô Phạm Hữu Hùng đại diện quản lý 28% vốn điều lệ  bằng 5.376.000 cổ phần 

tương ứng 53,76 tỷ đồng . 

       Căn cứ vào sự điều chỉnh trên , HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty cổ phần Kim Khí 

Thăng Long kính trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua 01 nội dung liên 

quan và điều chỉnh tương ứng như sau :  

Nội dung 1:  Sửa đổi 1 điểm liên quan đến Điều lệ : 

TT ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH DỰ THẢO SỬA ĐỔI 

1 Điều 7: Quản lý vốn Nhà nước tại Công ty Điều 7: Quản lý vốn Nhà nước tại Công ty 

 

4. Người đại diện quản lý phần vốn góp Nhà 

nước tại Công ty là 05 (năm) người, quản lý 

12.680.500 cổ phần, tương ứng 

126.805.000.000 đồng (Một trăm hai mươi 

sáu tỷ, tám trăm lẻ năm triệu đồng chẵn) 

chiếm 66,04% vốn điều lệ. 

4. Người đại diện quản lý phần vốn góp Nhà 

nước tại Công ty là 04 (bốn) người, quản lý 

12.680.500 cổ phần, tương ứng 

126.805.000.000 đồng (Một trăm hai mươi 

sáu tỷ, tám trăm lẻ năm triệu đồng chẵn) 

chiếm 66,04% vốn điều lệ. 

             Căn cứ vào Luật DN 2014  & Điều lệ công ty quy định . Hội đồng quản trị xin kính  

trình Đại hội cổ đông xem xét biểu quyết thông qua . 

          

                                                                                                          T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

          Chñ tÞch 
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