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TỜ TRÌNH  

(V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty) 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNS 
Holdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings; 

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 
Thương mại Dịch vụ TNS Hodings, 

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành 
Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings  (“Công 
ty”) đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị nhận thấy một số 
điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định 
pháp luật và tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của 
Công ty trên thực tế. 

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn 
văn Điều lệ mới của Công ty cập nhật và điều chỉnh một số nội dung phù hợp với tình hình 
hoạt động, yêu cầu thực tiễn của Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành. Chi tiết nội 
dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.  

Trân trọng./. 

  T.M  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH  
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