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TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 
V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; 

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

- Căn cứ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty con. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc bổ sung ngành 

nghề kinh doanh của Công ty như sau: 

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “bán buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia 

thực phẩm” và “sản xuất hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm” vào ngành nghề kinh 

doanh của Công ty. 

2. Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 3.1 Điều lệ) tương ứng với việc bổ 

sung ngành nghề kinh doanh nêu trên. 

3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc Công ty 

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

(ii) quyết định và ký các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 

nêu trên.  

                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    CHỦ TỊCH 

     (Đã ký, đóng dấu) 

    TRƯƠNG CÔNG THẮNG 


