
 

 

 

 
 

Đà nẵng,ngày 19 tháng 03 năm 2018 

TỜ TRÌNH  
“V/v Sửa đổi dung mục 2 điều 11 Điều lệ công ty “ 

 

 

 Kính thưa : Quý Cổ đông công ty SEATECCO 

 

 Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội cổ đông năm 2018 xem xét sửa đổi 

mục 2 điều 11 của điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần SEATECCO đã được 

đại hội cổ đông thông qua ngày 28 tháng 03 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 

07 năm 2015 với các nội dung cơ bản sau :  

 

 a.Các căn cứ xem xét để sửa đổi Điều lệ  : 

 

- Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần SEATECCO đã được đại 

hội cổ đông thông qua ngày 28 tháng 03 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 07 năm 2015 ; 

 

-Nghị quyết của HĐQT công ty cổ phần SEATCCO ngày 03 tháng 01 năm 

2018 thông qua kết quả bán cổ phần giai đoạn 1 năm 2017  theo nghị quyết đại hội 

cổ đông bất thường ngày 20 tháng 12 năm 2017 ; 

 

- Căn cứ vào Giấy đăng ký Kinh doanh do Phòng đăng ký kinh doanh ,sở kế 

hoạch Đầu tư thành phố Đà nẵng cấp lần thứ 10  cho công ty cổ phần SEATECCO 

ngày 16   tháng 01  năm 2018. 

 

 b. Nội dung đề nghị sửa đổi mục 2 điều 11 Điều lệ công ty: 

Nội dung điều lệ chưa sửa đổi : 

 “ Vốn điều lệ của công ty cổ phần SEATECCO  tại thời điểm ngày 28 

tháng 03 năm 2015 được đăng ký là 30.000.000.000 đ 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO 

Trụ sở chính : 

Địa chỉ : 174 Trưng nữ Vương, TP. Đà Nẵng 
Tel:  84 236-3823745 – 3816931  Fax: 3825714 

Email :  seatecco-danang@seatecco.com 
WebSite: www.seatecco.com/ 

Chi nhánh Thành phố Hồ chí Minh: 

Địa chỉ : Tầng7 - WASECO Building ,               
Số 10 Phổ Quang, Q. Tân Bình , TP HCM 
Tel: 84 .28. 5399927–5399926. Fax: 8421873 

Email: seatecco-saigon@seatecco.com 

http://www.seatecco.com/


Nội dung đề nghị sửa đổi :  

 “ Vốn điều lệ của công ty cổ phần SEATECCO  tại thời điểm ngày 31 

tháng 12 năm 2017  được đăng ký là 59.861.800.000 đ 

 

Kính trình Đaị hội xem xét ! 

 

Trân trọng ! 

      HỘI ĐỒNG QUẢN TRI 


