
   TP HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bibica 

 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phẩn Bibica;  

 Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022; 

 Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phẩn Bibica ngày 27/07/2022. 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bibica 
 

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hồi đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ Công ty và Người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:  

1. Sửa đổi quy định về Người đại diện pháp luật của Công ty tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ: 

Nội dung trước khi sửa đổi Nội dung sau khi sửa đổi 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty 

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp 

luật, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản 

trị. 

 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty 

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp 

luật, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản 

trị hoặc Tổng Giám đốc. Chức danh cụ thể 

của người đại diện theo pháp luật được xác 

định bởi HĐQT và được đăng ký với cơ quan 

đăng ký kinh doanh. 

 

 

2. Người đại diện theo pháp luật: 

Ông   : NGUYỄN QUỐC HOÀNG 

Chức danh  : Tổng Giám Đốc  

Giấy CCCD số  : 079067000360 do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội cấp ngày 07/05/2021 

Địa chỉ thường trú : 10/35 Đăng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. 

 

 

Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết  

 

                     T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

            CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN 

 

 


