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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông 

 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

 

Căn cứ điểm m, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Công ty) quy 

định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc lựa chọn công ty kiểm toán. 

Căn cứ khoản 1 Điều 45 của Điều lệ Công ty quy định về việc ĐHĐCĐ thường niên chỉ định một 

công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho 

HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty 

cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT. 

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm 

toán cho tổ chức niêm yết năm 2022, HĐQT Công ty kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được 

lựa chọn 01 trong 4 công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây được kiểm toán báo cáo tài chính 

Công ty năm 2022 : 

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  
2. Công ty kiểm toán KPMC 
3. Công ty kiểm toán Deloitte 
4. Công ty kiểm toán PwC. 

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên. 

Xin trân trọng cám ơn. 
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Chủ tịch HĐQT 
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