CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ KKC
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/2021/TTr/KKC/HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày……tháng……năm 2021
TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi tên Công ty
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHI KKC
Căn cứ:
-

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua
ngày 17/06/2020;

-

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua
ngày 26/11/2019;

-

Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Chứng khoán;

-

Điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí KKC (“Công ty”);

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng
cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Thay đổi tên Công ty với các nội dung chi tiết như sau:
1. Thay đổi tên Công ty
 Tên công ty hiện tại
-

Tên bằng tiếng việt: Công ty Cổ phần Kim Khí KKC

-

Tên bằng tiếng nước ngoài: KKC Metal Joint Stock Company

-

Tên giao dịch: (nếu có)

- Tên viết tắt: KKC
 Tên công ty thay đổi
-

Tên bằng tiếng việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái

-

Tên bằng tiếng nước ngoài: Thanh Thai Group Joint Stock Company

-

Tên giao dịch: (nếu có)

-

Tên viết tắt: TTGROUP JSC
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bao gồm nhưng không giới hạn:


Hoàn thiện các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan, làm việc và thực hiện
các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực
hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai việc thay đổi tên
Công ty theo đúng quy định của pháp luật.



HĐQT có quyền sửa đổi tên của Công ty ( bao gồm: tên tiếng việt, tên nước
ngoài, tên giao dịch, tên viết tắt) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 cho
phù hợp và báo cáo lại ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất trong trường hợp tên đã
1

thông qua trùng lắp với tên các doanh nghiệp khác hoặc vì lý do khác, không
được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.


HĐQT có trách nhiệm điều chỉnh Điều lệ tương ứng với việc thay đổi.



Trong các trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được phép giao hoặc ủy
quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng kính trình.
Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
- TGĐ
- Cổ đông KKC
- Lưu HĐQT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
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