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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Số:

/TTr-NHN
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2012

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua dự thảo Điều lệ
Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP phát tri ển nhà ĐBSCL
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

-

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;

-

Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển
đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

-

Căn cứ quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 25/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Ngân hàng Phát tri ển nhà đồng bằng sông
Cửu Long,

Để đảm bảo Ngân hàng TMCP phát tri ển nhà đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận các
thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam, dự thảo Điều lệ MHB được xây dựng
tuân thủ theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, được Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày
16/06/2010, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và các quy đ ịnh pháp luật khác
có liên quan, Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long kính trình Đại hội đồng
cổ đông thông qua dự thảo điều lệ tổ chức và họat động của Ngân hàng TMCP Phát tri ển
nhà đồng bằng sông Cửu Long gồm 9 chương, 102 điều (nội dung dự thảo đính kèm).
Kính trình Đại hội đồng cổ đông:
1. Xem xét, thông qua nội dung toàn văn Điều lệ và;
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội
dung điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan đăng ký kinh doanh
(nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ
này tại Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
Trân trọng.
Nơi nhận
– Như trên
– Lưu VP, Tổ giúp việc CPH
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