
TỜ TRÌNH 

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp sau Đại hội cổ đông lần đầu 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ vào Phương án cổ phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 

2100/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị 

Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần tổ chức, triển khai các thủ tục để 

đăng ký hoạt động của Tổng công ty theo mô hình công ty cổ phần sau khi kết 

thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu (bao gồm cả việc ký toàn bộ hồ sơ 

và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục đăng ký 

hoạt động của Tổng công ty; đối với những hồ sơ cần người đại diện theo pháp 

luật ký theo quy định của pháp luật thì Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 

3 - Công ty cổ phần giao Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Tổng 

công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ký). 

Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình 

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:      TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 
- Như trên;      

- Ban Lãnh đạo EVNGENCO 3; 

- Ban: TC&NS, TC-KT, KH, TH,  

KTGS/EVNGENCO 3; 

- Lưu: VT, PC. 

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 
 

Số:                       /TTr-GENCO3 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2018 


