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CÔNG TY CỔ PHẦN  

THAIHOLDINGS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số: 07/2021/TTr - HĐQT/THD 

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh, loại bỏ, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thaiholdings; 

Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 139, Nghị định 155/2020/NĐ-CP “Trường hợp 

công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước 

ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề có 

quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài”. Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật 

và tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu cổ phần 

Thaiholdings theo đúng quy định, Công ty cần thực hiện điều chỉnh, loại bỏ, sửa đổi các 

ngành, nghề kinh doanh bị hạn chế sở hữu nước ngoài (“SHNN”) mà Công ty hiện đăng 

ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc quy định SHNN tối đa 

tại Công ty lên mức 50% vốn điều lệ của Công ty. 

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông 

(Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Thaiholdings (Sau đây gọi tắt là “THD”)  

xem xét và thông qua việc điều chỉnh, loại bỏ, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công 

ty cụ thể như sau: 

1. Loại bỏ những ngành, nghề kinh doanh quy định tỷ lệ SHNN là 0% (danh mục 

kèm theo). 

2. Thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định đối với các ngành, nghề 

kinh doanh trong đó có một số lĩnh vực quy định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước 

ngoài hoặc chưa xác định được tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài. 

3. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật 

của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến thay đổi nội dung ngành, 
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nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty nhằm 

đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty lên mức 50% vốn 

điều lệ Công ty với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

          Nơi nhận: 

-   Như trên; 

-   HĐQT, BKS; 

-   Lưu: VT, TKTH. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuyết 

 

 

 

 

 

 


