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Số: 05/2018/TT-LOTUS 
 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018 

 (V/v Thông qua tiêu chí lựa chọn NĐT chiến lược mua CP phát hành thêm của Công ty) 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông 

qua ngày 26/11/2014;  

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông 

qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua tiêu chí lựa chọn NĐT chiến lược mua CP phát hành thêm 

của Công ty, như sau: 

1. Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, thời gian thành lập tối thiểu là 10 năm; 

2. Có thời gian hoạt động liên tục ít nhất là 05 năm tính đến ngày 30/09/2018; 

3. Có vốn điều lệ tối thiểu là 30 tỷ đồng; 

4. Có thành phần HĐQT, BKS và các chỉ tiêu tài chính đáp ứng tiêu chuẩn của một công ty đại 

chúng; 

5. Không nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng, không nợ thuế, không nợ BHXH. 

6. Có trụ sở chính tại Hà Nội. 

7. Có cam kết bằng văn bản trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với công ty và hỗ trợ công ty về: 

Công tác quản trị doanh nghiệp; Đào tạo nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực tài chính cho 

công ty; Hỗ trợ công ty phát triển thêm các khách hàng và đối tác. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. 

Trân trọng./. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

CAO HOÀI THANH 

 


