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Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh)
Kính gửi :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH

-

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

-

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh;

-

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Song song với việc duy trì và phát triển với ngành nghề chính, Công ty định hướng
mơ rộng các hoạt động kinh doanh nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận đem lại lợi ích cho
Công ty và các cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 thông qua việc bổ sung ngành, nghề của Công ty như sau:
1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:
STT

Tên ngành

Mã ngành

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân
vào đâu:

01

02
03

04
05

Chi tiết: Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư, nguyên liệu, đại lý
xăng dầu, phương tiện vận tải và phụ tùng, thiết bị, máy móc các
loại, hàng tiêu dùng, đại lý mua bán và cho thuê máy móc thiết bị
xây dựng.

8299

Lắp đặt hệ thống điện

4321

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

4390

STT

Tên ngành

Mã ngành

Bán buônchuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

06

07

Chi tiết :Bán buôn thiết bi,vật tư phục vụ cho lắp đặt hệ thống pin
năng lượng mặt trời.

4610

Đại lý, môi giới, đấu giá
(Không bao gồm chứng khoán, bảo hiểm)
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

08

46699

47990

Chi tiết : Bán lẻ thiết bi,vật tư phục vụ cho lắp đặt hệ thống pin
năng lượng mặt trời

2. Ủy quyền cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ
tục đăng kí kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật.
Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT, Người
đại điện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề đến việc
bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.
3. Giao HĐQT tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ TRỌNG VINH

