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TỜ TRÌNH
“Về việc chọn công ty kiểm toán”
Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SXKD & XNK Bình Thạnh

-

Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP SXKD và XNK Bình Thạnh;

-

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

-

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kết quả kinh doanh của Công ty
Gilimex năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Hội đồng quản trị Công ty Gilimex kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê
duyệt lựa chọn công ty kiểm toán như sau:
Sau khi tiếp xúc làm việc với các Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam
kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự
phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội chọn và ủy quyền cho HĐQT
đàm phán quyết định một trong 3 công ty kiểm toán như sau:
1. Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
2. Công ty CP kiểm toán & và Tư vấn Tài chính kế toán AFC
3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C.
HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua, làm cơ sở để thực hiện trong năm 2011.
Trân trọng,
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