
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 16/2017/TTr - HĐQT 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017 

TỜ TRÌNH  
V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

 Căn cứ Điều 11 của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; 

 Căn cứ Điều 2.4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 của 

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 

thông qua ngày 12/05/2016; 

 Căn cứ văn bản số 2035a/TĐBV-CLĐT ngày 03/10/2016 của Tập đoàn Bảo Việt 

về chủ trương thuê văn phòng làm việc tập trung cho Tập đoàn và các đơn vị thành 

viên; 

Nhằm đảm bảo thuận tiện trong hoạt động kinh doanh và phối hợp nguồn lực 

trong toàn hệ thống, Tập đoàn Bảo Việt đã và đang thực hiện chủ trương thuê văn 

phòng tập trung cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên Tập đoàn.  

Là một đơn vị thành viên Tập đoàn, hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Bảo Việt gắn liền với các hoạt động của Tập đoàn và được sự hỗ trợ rất lớn của Tập 

đoàn và các đơn vị thành viên. Do vậy, việc thực hiện chủ trương chung của Tập đoàn 

là cần thiết và mang lại lợi ích dài lâu cho Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty 

cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau: 

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Bảo Việt như sau: 

- Địa chỉ hiện tại:  Tầng 1 & 2, Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, phường 

Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

- Địa chỉ thay đổi: Tầng 2 & 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

2. Thông qua việc sửa đổi điều 2.4.1 Điều lệ của Công ty như sau: 

- Quy định hiện tại: Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

Địa chỉ: Số 08, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại:  (+84-4) 39288888   Fax: (+84-4) 39289888 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=210/2012/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Quy định sửa đổi: Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

Địa chỉ: Tầng 2 & 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội. 

Điện thoại:  (+84-4) 39288888   Fax: (+84-4) 39289888 

Email:   info-bvsc@baoviet.com.vn 

Website:  http://www.bvsc.com.vn 

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

        

       Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu VT, Tky Cty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Đậu Minh Lâm 
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