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TỜ TRÌNH
V/v Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 
hạ tầng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 
19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung (lần 6) ngày 27/4/2018; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2019 xem xét, lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
như sau:

* Tên đơn vị Kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM 
(CPA VIETNAM)

* Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 
235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội. 

* Số điện thoại:  84 (4) 3783 2121 * Số Fax :  84 (4) 3783 2122
* Email :  info@cpavietnam.vn * Website :  www.cpavietnam.vn

Đây là một tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập hợp pháp có quy mô lớn, 
có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đã kiểm toán cho nhiều doanh 
nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và là một trong những Công ty kiểm toán 
độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức 
phát hành và kinh doanh chứng khoán; Đã thực hiện kiểm toán Dự án 
BOTASAL và kiểm toán tài chính của Công ty từ năm 2007 đến năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;

- Lưu:VPTH.
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