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Số: 03/2020/TTr-HĐQT Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2020                   

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh  
 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai; 

- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty, 
 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau: 
 

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

Hiện nay, trong phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công 

ty”) đang ghi nhận ngành nghề “Bán buôn máy móc, thiết bị ngành in” – mã ngành 4659, tuy nhiên, 

trên thực tế, Công ty không hoạt động ngành nghề này. Xét nhu cầu hoạt động của Công ty, để đảm 

bảo tính phù hợp thực tiễn, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều 

chỉnh lược bỏ ngành 4659 nêu trên trong hoạt động kinh doanh của Công ty.  
 

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty: 

Nội dung hiện tại Nội dung sửa đổi Lý do  

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của 

Công ty: 

STT Tên ngành Mã 

ngành 

16 Bán buôn máy móc, thiết 

bị và phụ tùng máy khác. 

Chi tiết: Bán buôn máy 

móc, thiết bị ngành in. 

4659 

 

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của 

Công ty: 

STT Tên ngành Mã 

ngành 

16 Bỏ Bỏ 
 

Phù hợp 

với việc 

điều 

chỉnh 

lược bỏ 

ngành 

nghề nêu 

trên 

“Điều 10. Quyền của cổ đông 

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có 

các quyền sau: 

a. Tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông và thực hiện quyền biểu quyết trực 

tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ 

quyền; 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 

trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong 

thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên 

có các quyền sau: 

“Điều 10. Quyền của cổ đông 

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có 

các quyền sau: 

a. Thực hiện quyền dự họp và quyền 

biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại 

diện được uỷ quyền hoặc thông qua các 

hình thức khác phù hợp với quy định 

của pháp luật, Điều lệ này và các quy 

định của Công ty từng thời kỳ; 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 

từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong 

thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên 

có các quyền sau: 

Phù hợp 

quy định 

pháp luật 

và thực 

tiễn hoạt 

động của 

Công ty 

http://www.dnpcorp.vn/


 

3. Triển khai thực hiện: 

- Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu 

trên; 

- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới 

theo đúng quy định. 

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các 

thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để ghi nhận việc điều chỉnh ngành nghề nêu 

trên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 

Nơi nhận: 

-    Như trên; 

-    HĐQT; 

-    Lưu VT, 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

(đã ký) 

 

 

VŨ ĐÌNH ĐỘ 

 

 

 


