
 Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 
Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên  Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai. 

 
Tel : 025 1 383 1168 

Website:  www.dnpcorp.vn 

 

 

Số: 05/2022/TTr-HĐQT Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thay đổi tên và sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 

 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 

Nhằm tạo thuận lợi cho quá  trình kết nối với các đối tá c chiến lược để tạo điều 

kiện giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Nhựa 

Đồng Na i (“Công ty”) trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty  kính 

trình Đạ i hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” ) xem xét thông qua  việc thay đổi tên Công ty 

như sau: 

1. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau: 

- Tên công ty hiện tạ i: 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG 

NAI 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: DONGNAI PLASTIC JOINT - 

STOCK COMPANY 

Tên doanh nghiệp viết tắ t: DONAPLAST 

- Tên công ty đăng ký thay đổi: 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới: Hội đồng Quản trị sẽ trình tại Đại 

hội 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới: Hội đồng Quản trị sẽ trình 

tại Đại hội 

Tên doanh nghiệp viết tắ t mới: Hội đồng Quản trị sẽ trình tại Đại hội 

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nội dung như sau: 

- Sửa đổi khoản 1 Điều 2 về Tên Công ty  theo nội dung đã  được Đạ i hội đồng cổ 

đông thông qua  nêu tạ i Mục 1 Tờ trình này. 

3. Triển khai thực hiện: 

- Giao Người đạ i diện theo pháp luậ t của  Công ty ký, ban hành bản Điều lệ sửa  

đổi đã được cập nhật nội dung thay đổi nêu trên theo quy định. 

- Giao Người đạ i diện theo pháp luậ t, Tổng Giám đốc của Công ty chủ trì v iệc 

chuẩn bị hồ sơ pháp lý và  tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký 

thay đổi tên Công ty tạ i cơ quan nhà  nước có thẩm quyền phù hợp với quy định 

của pháp luậ t và Điều lệ của  Công ty. 
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Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua . 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Lưu Thư ký HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Độ 

 


