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Sối/ị/ị' /2021/TTr-HĐQT Đà Năng, ngày 14 tháng 06 năm 202ỉ

TỜ TRÌNH
về việc: Thanh lỷ các tài sản hết khấu hao, hư hỏng không có nhu cầu sử dụng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LIC O G I10

Căn cứ Luật doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần L IC O I10 đã được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ tờ trình s ổ ......../TTr-LICOGIlO n g à y ......./06/2021 của Ban Tổng Giám
đốc Công ty về việc Đe nghị phê duyệt thanh lý các tài sản hết khấu hao không có nhu 
cầu sử dụng, một số thiết bi hư hỏng nặng cần chi phí lớn đế sửa chữa phục hồi nên 
không hiệu quả, một sổ thiết bị đã hết hoặc sắp hết niên hạn sử dụng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 12/06/2021 thống nhất của Hội đồng quản trị, Ban 
kiếm soát Công ty về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 
2021 của Công ty cổ phần LIC O G I10.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 10 kính trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021 thông qua việc phê duyệt thanh lý tài sản với các nội dung sau:

1. Đồng ý thanh lý các tài sản hết khấu hao, hư hỏng không có nhu cầu sử dụng (Có 
danh mục tài sản thanh lý đính kèm).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Tổng 
giám đốc triển khai thực hiện việc thanh lý tài sản nêu trên theo đúng quy định của pháp 
luật và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Noi nhận:
- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.
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