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TỜ TRÌNH SỐ 6 

(V/v Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại  

của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu  

cho người lao động trong công ty) 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

 

 
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội 
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát 
hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (quy chế ESOP năm 2018 và năm 2021) 
như sau: 

- Trong năm 2021, công ty đã mua lại 50.325 cổ phiếu của CB-CNV nghỉ việc theo 
quy chế ESOP năm 2018 và năm 2021; 

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

1. Làm thủ tục giảm 503.250.000 đồng vốn điều lệ;  

2. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở 
Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; 

3. Thực hiện thủ tục điều chỉnh số lượng cổ phiếu với Sở giao dịch chứng khoán 
TP HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; 

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP  ngày 31/12/2020; 

 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành. 

TM. Hội đồng quản trị 

Chủ tịch 
 
 
 

 
LÊ HẢI LIỄU 


