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TỜ TRÌNH

“Về Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam”
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ
hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.
HĐQT Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam trình Đại hội xem xét việc sửa đổi
Điều lệ Công ty năm 2018 với các nội dung theo Điều lệ mẫu đối với công ty đại chúng:
I. Về lý do phải sửa đổi Điều lệ:
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (họp vào ngày 27/04/2017), Công ty
chúng ta đã rà soát theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/ QH 13 ngày 26/11/ 2014, hiệu lực
từ ngày 01/07/2015, để bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với một số quy định
mới của Luật và đã thông qua toàn văn Điều lệ tại Đại hội.
Nay, theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông
tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp
dụng đối với công ty đại chúng đã có một số quy định về quản trị công ty thay đổi so với nội
dung của Điều lệ Công ty được sửa đổi năm 2017 nêu trên, vì vậy HĐQT Công ty tham
chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 95/2017/TT-BTC để xây dựng Điều lệ Công
ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số
71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối
với công ty đại chúng và các quy định pháp luật hiện hành.
HĐQT Công ty trình Đại hội xem xét.
II. Nội dung chi tiết của Dự thảo đã được đăng trên trang thông tin điện tử của
Công ty tại địa chỉ http://www.vipesco.com.vn từ ngày 07/04/2018 cùng với các tài liệu
khác của Đại hội để cổ đông tham khảo trước khi họp Đại hội.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua, giao
cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày
23/04/2018.
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