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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

--------------oOo--------------

Hải Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2018
Số: '/é&TTr-HĐQT/CTB

TÒ  TR ÌN H
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ ch úc và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Duơng

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ  phần Chế tạo Bơm Hải Dương

. Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật đầu tư sổ 67/2014/QH13 được Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XLII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
. Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ nước công hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn về quản trị Công 
ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Diccmg.

Nghị định 71/2017/N Đ -CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối 
với công ty  đại chúng (“Nghị định 71”) và Thông tư  95 /2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 
(“Thông tư 95”) yêu cầu các Công ty đại chúng, Công ty  đã niêm  yết chứng khoán tham 
chiếu Đ iều lệ m ẫu theo quy định của Bộ tài chính để xây dựng Đ iều lệ công ty, đảm bảo phù 
họp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71. Nhằm  tuân 
thủ quy định này, trên cơ  sở Đ iều lệ hiện hành và Đ iều lệ m ẫu theo hướng dẫn tại Thông tư 
95, Công ty đã thực hiện rà  soát, sửa đổi bổ sung toàn văn Đ iều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty  sửa đổi và ban hành ngày 30/5/2017.

Đ iều lệ C ông ty  h iện  hành gồm  21 C hương và  56 Đ iều. D ự  thảo  Đ iều lệ sửa đổi lần 
này được chia thành  21 C hương và 57 Đ iều, về  cơ  bản, D ự  thảo  Đ iều  lệ trình  Đ H Đ C Đ  
thường niên  2018 không có sự  khác b iệt nhiều về m ặt nội dung so với Đ iều lệ h iện  hành, 
tuy nhiên, được v iết lại trên  cơ  sở  tham  chiếu m ẫu Đ iều  lệ được ban hành kèm  theo 
T hông tư  95.

H ội đồng Q uản trị C ông ty k inh trình Đ ại hội đồng cổ đông thường niên năm  2018 
xem  xét, phê duyệt v iệc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Đ iều  lệ tổ  chức và hoạt động của 
Công ty  Cổ phần  Chế tạo B ơm  H ải D ương như  bản dự  thảo  đ ính kèm.

Trân trọng  k ính trình!

Noi nhân:
-  Như kính gửi.
- Các thành viên HĐQT
- Lưu thư kỷ Công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ












































































































































