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TỜ TRÌNH 
V/v Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản tr ị quyết định phê duyệt các hợp 

đồng liên quan đến các dự án đầu tư XDCB thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 
 

 
           Kính gửi :  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 
     Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn   

 
 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đang tiến hành đầu tư 3 dự án : 

1- Trung tâm Thương mại và chung cư cao tầng (HOCMON PLAZA) 

2- Khu dân cư quy mô 5 hecta tại xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn 

3- Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp tại xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn 

Trong tình hình đầu tư đang gặp nhiều khó khăn về thị trường, tiếp cận nguồn vốn tín 
dụng… gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị.  

Vì vậy, nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc nắm bắt thời 
cơ, thực hiện đúng quy định trong ký kết các hợp đồng về tư vấn thiết kế, thi công, giám sát, 
kể cả thoái vốn tại các dự án (nếu có) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ 
đông. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua vấn đề ủy quyền cho Hội 
đồng quản tr ị quyết định phê duyệt các hợp đồng liên quan đến các dự án đầu tư XDCB, kể 
cả thoái vốn tại các dự án (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông. 
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