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                        Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ 
 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“Công ty”); 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động 

sản Thế Kỷ ngày 12/05/2022, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1.  Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau: 

  Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết Mã ngành 

1.  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

(Không bao gồm hoạt động Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa 

trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn 

với hạ tầng). 
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Điều 2.  Thông qua sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công 

ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Điều 1 nêu trên. 

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai 

các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng 

không giới hạn ở các công việc sau: 

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi 

các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua; 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của 

Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Toàn thể cổ đông; 

- Lưu VP. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

Nguyễn Trung Vũ 

 

DỰ THẢO 


