
  

  

 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN 

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, 

39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  (84-28) 62 555 660      Fax: (84-28) 38 109 463 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 
(V/v: thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty) 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 

năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 

năm 2019; 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty” hoặc “Masan 

Consumer”). 

 

Nhằm phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và các công ty con, 

kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty 

như sau: 

1. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề: “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại 

chưa được phân vào đâu” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty. 

2. Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (phần quy định về ngành nghề kinh doanh) 

tương ứng với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên. 

3. Phê duyệt việc ủy quyền cho bất kỳ người nào là một trong hai Người đại diện theo pháp luật 

của Công ty: 

(i) thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật; 

(ii) quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi 

ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi 

cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền). 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên. 

  

                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Đã ký, đóng dấu) 

 DANNY LE 


