CÔNG TY CP XNK KHÁNH HỘI
(KHAHOMEX)
Số: 19

/TT-BKS-KHM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khánh Hội;
- Căn cứ Công văn số 246/UBCK-QLPH ngày 24/02/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết,
Việc lựa chọn công ty kiểm toán của công ty niêm yết phải do Đại hội đồng cổ đông
thường niên quyết định và cần thỏa mãn các điều kiện sau:
- Được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm
cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Khahomex;
- Tư vấn, hỗ trợ Khahomex trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch
toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.
Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát kính trình
Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm
toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định pháp luật
trong năm tài chính 2014:
1. Công ty TNHH kiểm toán DTL;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận.

Nơi nhận:
-Như trên;
- IT (để công bố website);
- Phòng NS-HC;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

- Lưu: VT, TK.

VŨ HOÀNG TUẤN

