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THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN 
 

 

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN 

2. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.   

3. Số điện thoại: (+84 28) 62555660  Số fax: (+84 28) 38109463 

4. GCN ĐKDN số 0302017440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp 

lần đầu ngày 31/5/2000 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) 

5. Mục đích lấy ý kiến: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty  

Nội dung chi tiết được quy định tại mục 7 của Phiếu lấy ý kiến này. 

6. Thông tin cổ đông:  

- Tên cổ đông: ………….   

- Địa chỉ: …………. 

- Quốc tịch: …………. 

- Số ĐKSH: ………….   Ngày cấp: …………. 

- Số cổ phần sở hữu: …………. 

- Số phiếu biểu quyết: …………. 

7. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông: 

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty: 

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công 

Ty: 

- Bán buôn tổng hợp; 

Chi tiết: Bán buôn đồ dùng gia đình và đồ dùng chăm sóc cá nhân. Bán buôn nước 

hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành 

tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh) 

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; 

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

2. 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 (kể cả các sửa đổi cần thiết). 
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Tán thành   

Không tán thành  

Không có ý kiến   

 

8. Thời hạn phải gửi phiếu lấy kiến được trả lời về Công ty theo địa chỉ hoặc số fax nêu trên: 12h 

ngày 04/5/2020 (căn cứ theo dấu bưu điện). 

 

Xác nhận của cổ đông:  

- Đối với cổ đông là cá nhân: ký và ghi rõ họ tên; 
 

- Đối với cổ đông là tổ chức: người đại diện theo pháp 

luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký, 

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 

 

 

 

 

Chữ ký: ____________________________ 

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2020 

Chủ tịch HĐQT 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

TRƯƠNG CÔNG THẮNG 

 

Họ và tên: __________________________ 

 

Chức vụ: ___________________________ 
 

 


