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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với cổ đông Tổng công ty cổ

phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) và/hoặc các ĐVTV của PV Trans

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa 13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa 14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt được ĐHĐCĐ/ĐHĐCĐ ủy quyền
thông qua;

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp,
Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt (NVTrans) kính báo cáo

ĐHĐCĐ như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 5 Điều 38

Điều lệ Công ty, các hợp đồng/giao dịch giữa NVTrans với Tổng công ty PVTrans hoặc
những người có liên quan của Tổng công ty đều phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT Công ty
chấp thuận.

NVTrans là đơn vị thành viên của Tổng công ty PVTrans, do vậy một số hợp đồng/giao
dịch giữa NVTrans với PVTrans hoặc các đơn vị thành viên của PVTrans theo quy định của
Điều 162 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 5 Điều 38 Điều lệ Công ty sẽ thuộc
thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Việc NVTrans phải tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua các hợp đồng
hoặc giao dịch nêu trên sẽ gây lãng phí về thời gian, tiền bạc cho đơn vị và quan trọng hơn là
khó đảm bảo tính kịp thời, linh hoạt trong điều hành SXKD để nắm bắt các cơ hội kinh
doanh và duy trì sự hoạt động ổn định cho doanh nghiệp.

Do đó, HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công

ty cổ phần Vận tải Nhật Việt với Tổng công ty PVTrans và/hoặc các ĐVTV của
PVTrans liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, thương mại
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đảm bảo quyền lợi tối ưu cho NVTrans và tuân thủ quy
định của pháp luật. (Chi tiết danh sách các ĐVTV của PVTrans theo phụ lục đính kèm).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai
thực hiện các hợp đồng, giao dịch này sau khi ký kết.

- Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua cho đến khi
ĐHĐCĐ có Nghị quyết khác thay thế về vấn đề này.
HĐQT NVTrans cam kết tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong việc ký kết các hợp

đồng, giao dịch này, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích cho Công ty và cổ đông.
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Linh Giang



Phụ lục
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA NVTRANS
(Đính kèm Tờ trình số /TTr-NVT-HĐQT ngày tháng năm 2020)

STT Đối tượng có liên quan

1 Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế

2 Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi

3 Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

4 Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Hà Nội


