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Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thay đổi tên Công ty
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội
(“Công ty”), để định hướng thương hiệu Bất động sản Vinhomes theo mô hình công ty mẹ - con, Hội đồng
quản trị (“HĐQT”) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận việc thay đổi tên Công ty
như sau:
-

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi:
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

-

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi:
VINHOMES JOINT STOCK COMPANY

-

Tên Công ty viết tắt:
VINHOMES

Về thời điểm quyết định thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi tên Công ty: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ
chấp thuận giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành
quyết định thay đổi tên Công ty nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 3 trong Điều lệ hiện hành của Công ty
để phù hợp với thay đổi nêu trên và giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký
ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi ghi nhận việc thay đổi tên Công ty.
Xin trân trọng cảm ơn./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

(đã ký)
Mai Hương Nội

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại
Đại hội

