
 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 VIMEDIMEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 05-5/2022/TTr - VMD Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty. 

Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Y 

Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua . 

Nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty luôn thực hiện đúng quy định 

của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông  

thông qua Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau: 

1. Tại mục 4 Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và 

thời gian hoạt động của Công ty trước sửa đổi như sau: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Chủ tịch 

Hội đồng quản trị có Quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này. 

Tại mục 4 Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và 

thời gian hoạt động của Công ty sửa đổi như sau: 

- Công ty có Hai (02) Người Đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng 

Giám đốc.  

- Người Đại diện theo pháp luật của công ty có Quyền và nghĩa vụ theo quy định 

của Pháp luật và Điều lệ này. 

- HĐQT phân công hoặc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty.  

2. Một số nội dung khác phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành tại dự 

thảo điều lệ (Điều lệ dự thảo đính kèm) 

Kính đề nghị các Quý Cổ đông xem xét thông qua.  

 

Nơi gửi: 

- Các cổ đông; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu: VT, VP. HĐQT./. 

 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx

