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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 của PVcomBank 

  

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ hoạt động Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về kiểm toán độc lập đối 

với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 

độc lập, 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: 

1. Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty Kiểm toán độc lập (sắp xếp theo thứ tự ABC) để 

HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các 

Báo cáo tài chính của PVcomBank trong năm 2017, cụ thể: 

a. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

b. Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam; 

c. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong ba 

Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm; soát xét báo cáo 

tài chính quý và giữa niên độ của năm tài chính 2017 theo quy định hiện hành. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua! 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông PVcomBank; 

- Lưu BKS, VT. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

Trưởng ban 
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