
 

 
Số: 02/TTr-HĐQT 

 
Hà Nội, ngày …… tháng 4 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH SỐ 02 
V/v: Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở công ty 

 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện  

Căn cứ:  
- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014; 
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện; 
  

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và 
kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong 
quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư , mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong 
thời gian tới. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện xin Kính trình Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua việc thay đổi tên Công ty CP 
Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, và thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu 
điện. 

Về việc thay đổi tên, trụ sở, thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay 
đổi tên Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng 
quản trị ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp kể từ ngày tờ trình này được 
thông qua. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và 
giao cho người đại diện pháp luật tiến hành cập nhật, sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc 
thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở công ty. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới 
đã được thay đổi. 

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua! 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VT. 
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