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TỜ TRÌNH 
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019) 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 2 

Căn cứ: 

-   Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

-    Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2; 

      Để đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và Soát xét 

Báo cáo tài chính bán niên. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 2 đề nghị Đại 

hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa 

chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm, bán niên cho Công ty: 

1- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 

2- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) 

3- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) 

4- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC) 

      Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến 

độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa 

chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các công ty kiểm toán 

độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán và soát xét Báo 

cáo tài chính cho các công ty niêm yết. 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2019 xem xét, biểu quyết thông qua. 

     Xin trân trọng cảm ơn ! 

 

 

     Nơi nhận:       TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 
- Các cổ đông Công ty;         TRƯỞNG BAN 
- HĐQT; BKS Công ty;                
- Ban TGĐ; Các phòng ban Công ty; 
- Lưu HĐQT, VP; 
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