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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018 

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 

 

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc 

hội; 

 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; 

 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO; 

 - Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần 

SIVICO; 

 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông 

phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần 

SIVICO như sau: 

 1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam). 

 2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt 

 3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng 

  Kính đề nghị Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty 

kiểm toán cụ thể theo danh sách trên. 

 Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo 

tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố 

không có các công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm 

toán khác phù hợp. 

 Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 Trân trọng cảm ơn!            

                                                                

   

             TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

                           TRƯỞNG BAN 

 

 

                             Bùi Kim Ngọc 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2018 


