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TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Lựa 
chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 

 
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021 

 
 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty; 
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020;  
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã 
được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, 
 
 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trân trọng đề nghị Đại hội 
đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 phê duyệt Báo cáo tài chính của công ty cho năm 
tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK 
Việt Nam. Báo cáo này đã được đăng tải trên website www.hungtri.com và gửi cho Quý cổ 
đông. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí kính trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên tài khóa 2021 danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban Kiểm soát đề 
nghị và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị kết hợp Ban Kiểm soát lựa chọn 
Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho công ty niêm yết theo quy định của Bộ 
Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán cho năm tài chính 2022, cụ thể là 
một trong các công ty sau: 
 

 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 
 Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam 
 Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 
 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

 
Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. 
 
 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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