CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT
Số: 10/TT – ĐHĐCĐ.2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Về việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký doanh nghiệp hiện tại của Công ty)
Kính trình Đại hội đồng cổ đông,
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQHP-2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa
Phát ngày 10 tháng 04 năm 2017 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Căn cứ tình hình thị trường và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh,
Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bổ sung chi tiết một số ngành nghề
kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát. Cụ thể như sau:
STT Tên ngành nghề kinh doanh
hiện hành

Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh
(bổ sung chi tiết)

Mã
ngành

1

Sản xuất, truyền tải và phân Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
phối điện.
Chi tiết: Sản xuất điện.

3510

2

Bán buôn nhiên liệu rắn, Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản
lỏng, khí và các sản phẩm phẩm liên quan.
liên quan.
Chi tiết: Kinh doanh than.

4661

3

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ
quảng bá và tổ chức tua du chức tua du lịch.
lịch.
Chi tiết: Du lịch và dịch vụ du lịch (không
bao gồm kinh doanh dịch vụ đưa khách du

7920

lịch từ Việt Nam ra nước ngoài).
Các ngành nghề khác đã đăng ký kinh doanh giữ nguyên không đổi.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)

TRẦN ĐÌNH LONG

