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Về việc: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới
và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVC Thái Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương
mại Dầu khí Thái Bình được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày
23/01/2017;
Để phục vụ cho nhu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh mới góp phần nâng
cao hiệu quả hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và
Thương mại Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ
sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:
1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới:
STT
1

Tên ngành/nội dung

Mã ngành

Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tầu hỏa, ô tô
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2. Sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Bổ sung thêm
ngành nghề kinh doanh mới vào mục “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” tại Khoản
1, Điều 3 của Điều lệ Công ty, cụ thể:
Điều khoản sửa đổi
Điều 3. Mục tiêu
hoạt động của
Công ty

Nội dung bổ sung mới

Ý kiến giải trình

1.29. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tầu hỏa, ô tô

Bổ sung thêm
ngành nghề kinh
doanh mới

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương
mại Dầu khí Thái Bình xem xét, thông qua.
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- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.
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