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CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

Số: 16 /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

----------------------- 

           TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2018 

 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital; 

- Căn cứ Đề xuất ký ngày 11/06/2018 của nhóm cổ đông nắm giữ trên mười (10)% tổng 

số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên. 

 

Nhằm mục đích tăng thanh khoản trong giao dịch trên sàn chứng khoán, xúc tiến tìm 

kiếm cổ đông chiến lược để nâng cao năng lực tài chính và thay đổi cơ cấu cổ đông thu 

hút các nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem 

xét và thông qua việc bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh có thể hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu của nhà đầu tư nước ngoài như sau: 

Mã 

ngành 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh 

4662 
Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng) 

4620 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 

Chi tiết: Bán buôn nông sản (không hoạt động tại trụ sở) 

6312 
Cổng thông tin. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 

7320 
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 

4651 
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 
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Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh/ xóa bỏ ngành nghề kinh doanh tại Sở 

Kế hoạch & Đầu tư; 

- Chủ động điều chỉnh/ bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh khác có thể hạn chế tỷ lệ 

sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần 

nhất; 

- Sửa đổi, cập nhật nội dung ngành nghề kinh doanh đã được điều chỉnh tại Điều lệ 

Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.  

Trân trọng kính trình./.  

 
Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

NGUYỄN HỒ NAM   

 


