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TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech 

Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 127/2022/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022, 

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“Công ty”) kính trình 

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc sáp nhập doanh nghiệp như sau: 

 

Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Tài Nguyên Masan Thái Nguyên và 

Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Thái Nguyên vào Công ty Cổ phần Masan High-

tech Material. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ 

tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc: 

 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, ký và thực hiện các công việc cần thiết để xin chấp thuận của 

Cục Cạnh tranh – Bộ Công thương, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các ngân hàng 

có liên quan về việc sáp nhập và giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp 

luật; 

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng sáp nhập giữa các bên và 

tiến hành ký kết, thực hiện Hợp đồng sáp nhập đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 

Công ty; 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, ký và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để đăng ký thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

- Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các công việc khác mà Hội đồng Quản 

trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy cần thiết liên quan đến 

việc sáp nhập doanh nghiệp nêu trên. 

 

Trân trọng, 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

[đã ký và đóng dấu] 

 

DANNY LE 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 


