CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 004/2018/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 12 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
(Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
-

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan;

-

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ban
hành ngày 07/02/2018;

-

Căn cứ các văn bản liên quan hoạt động sáp nhập, thay đổi cơ cấu Công ty TNHH
MTV In Bao Bì DHG 1,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung ngành nghề
kinh doanh cho Công ty cổ phần Dược Hậu Giang và phê duyệt sửa đổi điều lệ tương
ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới như sau:
STT

Mã
ngành

1

1702

2

1709

3

1811

4

1812

Dịch vụ liên quan đến in.

5

1820

6

2220

Sao chép bản ghi các loại.
Sản xuất sản phẩm từ plastic.
Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh bao bì bằng nhựa.

7

3290

8

4669

9

1079

10

4632

11

7490

Tên Ngành
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.
Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh bao bì bằng giấy.
Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào
đâu.
In ấn.
Chi tiết: In xuất bản phẩm, in trên bao bì, nhãn mác, catalog, tờ rơi,
tờ gấp giới thiệu sản phẩm hàng hóa; thuyết minh, hướng dẫn sử
dụng, biểu mẫu và giấy tờ giao dịch; In sách, tranh, ảnh, bản đồ, áp
phích; tờ rời, tờ gấp, lịch.

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành in.
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng thực phẩm thông thường
Bán buôn thực phẩm.
Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm thông thường, Bán
buôn các mặt hàng thực phẩm thông thường và các thực phẩm
khác.
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được
phân vào đâu.
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
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Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh:
-

Do nhu cầu phát triển kinh doanh sản phẩm thực phẩm thông thường (không phải là
thực phẩm chức năng) trong, ngoài nước và thực hiện dịch vụ nghiên cứu sản phẩm,
công thức cho các đối tác trong giai đoạn hiện nay nên cần thiết phải bổ sung ngành
nghề kinh doanh thực phẩm thông thường và dịch vụ nghiên cứu sản phẩm.

-

Thực hiện chủ trương nới room theo Nghị quyết số 002/2017/NQ.ĐHĐCĐ ngày
28/7/2017 của Đại hội đồng cổ đông. Theo chủ trương nới room và phương án sáp
nhập, sau khi Công ty TNHH MTV In bao bì DHG 1 (DHG PP1) sáp nhập về Công ty
mẹ thành xưởng trực thuộc Chi nhánh Hậu Giang, Chi nhánh Hậu Giang phải tiếp
tục kinh doanh ngành nghề của DHG PP 1. Do đó, Công ty Cổ phần Dược Hậu
Giang phải thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh trước, sau đó mới thực hiện
thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề cho Chi nhánh Hậu Giang.

Cơ sở pháp lý thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:
- Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014, quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ
thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng
của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh
của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.
- Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, quy định: “Doanh nghiệp có trách nhiệm thông
báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh…Trường
hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định
của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.”
Việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh có mã ngành nêu trên cho Công ty Cổ phần
Dược Hậu Giang là quan trọng và cần thiết để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường sản
xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm thông thường sang thị trường các nước
trong khu vực để tiếp cận thị trường quốc tế; đồng thời đảm bảo ngành nghề kinh doanh
của Chi nhánh Hậu Giang mới thành lập thay thế Công ty TNHH MTV In Bao Bì DHG 1
(không thay đổi các hoạt động kinh doanh khi sáp nhập, chuyển đổi theo quy định pháp
luật).
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT, LG.

Nguyễn Chí Thành
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