CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa điều lệ

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
Để mở rộng quy mô hoạt động ngành hàng và phù hợp với định hướng kinh doanh
đã đề ra của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam. Hội đồng quản trị
xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh
doanh, nội dung cụ thể như sau:
1. Bổ sung ngành nghề:
STT
1

3

Tên ngành
Bán buôn thực phẩm:
Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm chức năng
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thực phẩm chức năng
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt,
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh
bột trong các cửa hàng chuyên doanh
Trồng rừng và chăm sóc rừng

4

Khai thác gỗ

0221

5

Khai thác lâm sản trừ gỗ

0222

6

Thu nhặt sản phẩm từ rừng

0230

2

Mã ngành
4632
4722

0210

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ, công bố thông tin và các công
việc khác theo quy định của pháp luật.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.
Trân trọng cám ơn./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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