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TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động  
 Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh  

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất  

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;  

- Căn cứ Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước 
khoáng Quảng Ninh đã được phê duyệt kèm theo Phương án Cổ phần hóa; 

- Căn cứ ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông về các nội dung của Dự thảo 
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.  

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa – Công ty TNHH một thành viên Nước khoáng và 
Thương mại, Dịch vụ Quảng Ninh đã tiến hành tiếp thu, giải trình và nghiên cứu bổ 
sung các ý kiến đóng góp. Bản Dự thảo Điều lệ sau khi điều chỉnh đã được gửi tới 
quý vị cổ đông kèm theo thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông và được công 
bố công khai trên trang điện tử của Công ty.  

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Quảng 
Ninh gồm 11 chương và 68 điều. Bản Điều Lệ này là cơ sở cho toàn bộ các hoạt động của 
Công Ty. Các hoạt động tổ chức, quản trị, kinh doanh, đầu tư, tài chính và các hoạt động khác 
của Công Ty đều phải được tiến hành theo đúng những quy định tại Điều Lệ này và Pháp luật 
hiện hành; 

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa – Công ty TNHH một thành viên Nước khoáng và 
Thương mại, Dịch vụ Quảng Ninh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (có dự 
thảo điều lệ đính kèm). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 
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