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                     Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH  

(V/v: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và các vấn đề liên quan) 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group 

 

 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường 

niên năm 2017 xem xét và thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau: 

I. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“Công ty”), như sau: 

1. Người đại diện theo pháp luật cũ: 

Họ và tên:                NGUYỄN TIẾN ĐỨC                     Giới tính: Nam  

Chức danh:   Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

Sinh ngày:   10/10/1977     Dân tộc: Kinh        Quốc tịch: Việt Nam 

CMND số:   012988821 do Công an TP.Hà Nội cấp ngày 11/10/2007  

Nơi đăng ký 

HKTT:  

 Số 01 ngách 54/39, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận    

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại:    Số 01 ngách 54/39, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận   

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: 

Họ và tên:                  NGUYỄN TIẾN DŨNG             Giới tính: Nam 

Chức danh: Tổng Giám đốc 

Sinh ngày: 28/09/1975       Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam 

CMND số: 011789018 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 24/11/2010. 

Nơi đăng ký 

HKTT: 

Số 5, Tập thể Binh Đoàn 12, tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội. 

Chỗ ở hiện tại: Số 5, Tập thể Binh Đoàn 12, tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội. 

Hiệu lực việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật: kể từ ngày được Phòng 

Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký 

doanh nghiệp thay đổi. 

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty 

Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ ghi nhận việc thay đổi chức danh của 

người đại diện theo pháp luật nếu Điều lệ hiện hành quy định không phù hợp với nội dung 

thay đổi người đại diện theo pháp luật nêu trên. 

II. Thông qua việc công nhận hiệu lực của các tài liệu, văn bản, giao dịch do Ông 

Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết, thực hiện trong thời gian từ ngày 

12/06/2017 (thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông 



Nguyễn Tiến Dũng làm Tổng Giám đốc) cho đến khi Công ty được cấp Giấy chứng nhận 

Đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới.  

III. Triển khai thực hiện 

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì tổ chức triển khai chuẩn bị hồ sơ và thực 

hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. 

Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi Người đại 

diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

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

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Lưu Thư ký HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Đức 

 

 


