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TỜ TRÌNH SỐ 02 

(Về việc :  Chọn Công ty Thẩm định và chuyển giao tài sản cho công ty Uspharma USA) 

 
    Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015  
 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Quốc Hội nước Cộng hoà XHCN 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 

- Căn cứ vào Điều Lệ Công ty CP Dược phẩm Cần Giờ. 

- Căn cứ vào Biên Bản Họp HĐQT ngày 13/01/2016 

- Căn cứ vào phương án cơ cấu tài chánh Công ty. 

Để chuẩn bị cho phương án cơ cấu tài chánh Công ty, hoàn thiện thủ tục góp vốn vào 

Công ty Uspharma USA.  HĐQT cần phải thẩm định lại toàn bộ giá trị tài sản của nhà 

máy và Công ty Uspharma USA để làm cơ sở chuyển giao, góp vốn hoặc bán .  

Nay HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chọn lựa Công ty tư 

vấn tài chánh có uy tín, kinh nghiệm, chi phí hợp lý để thẩm định . Giao cho HĐQT 

sử dụng kết quả của Công ty thẩm định được chọn làm cơ sở để Công ty CPDP 

Cần Giờ chuyển giao tài sản, góp vốn  vào Công ty Uspharma USA, hoặc chào bán 

100% nhà máy và Công ty Uspharma USA. . 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua. 

 Xin trân trọng cám ơn. 
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