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    Hải phòng, ngày      tháng    năm 2022 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 
V/v:  Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan       

       

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV  nước 

Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng; 

Căn cứ Nghị quyết số …./NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày …/…/2022.  

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng 

cổ đông thông qua một số hợp đồng liên quan đến sự mâu thuẫn về lợi ích như sau:  

1. Hợp đồng mua bán với Tổng Công ty cổ phần Bia  - Rượu – Nước giải khát 

Hà Nội: 

 Hiện tại, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (sau đây 

được gọi là Tổng Công ty) đang nắm giữ 66,69% tổng số cổ phần phổ thông của Công 

ty. Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động, hàng năm Công ty đều có thực hiện việc 

ký hợp đồng mua bán để gia công các sản phẩm Bia Hà Nội cho Tổng Công ty vào 

thời điểm kết thúc năm liền kề trước đó. Để quá trình sản xuất kinh doanh không bị 

gián đoạn, hợp đồng mua bán năm 2022 với Tổng Công đã được ký kết vào thời điểm 

ngày 31/12/2021 với một số nội dung chính sau: 

- Công ty thực hiện bán toàn bộ các sản phẩm bia chai, bia lon mang thương hiệu 

HABECO sản xuất trong năm 2022 cho Tổng công ty với tổng giá trị dự kiến 

là: 492.101.922.235 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai tỷ, một trăm linh 

một triệu, chín trăm hai mươi hai nghìn, hai trăm ba mươi lăm đồng./.) 

- Công ty thực hiện mua các nguyên vật liệu chính của Tổng Công ty với tổng 

giá trị dự kiến là: 150.576.149.086 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ, 

năm trăm bẩy mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi chín nghìn, không trăm tám 

mươi sáu đồng./.) 

 Tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Giám 



đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán của năm 2022 và các hợp đồng khác (nếu có) 

với Tổng Công ty đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.            

2. Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. 

 Hiện tại, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đang nắm giữ 14,06% tổng số 

cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. Để tăng thu nhập và 

việc làm trong năm 2022, Công ty dự kiến sẽ ký hợp đồng mua bán để gia công sản 

phẩm Bia mang nhãn hiệu Bia lon Hải Phòng cho Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải 

Phòng. 

 Tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Giám 

đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán (nếu có) với Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải 

Phòng trong năm 2022 và đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

 Trân trọng./.  

 

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; 

- HĐQT, BKS;  

- Lưu VTh, TH. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 

 

 

 

Trần Văn Trung 
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