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NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 
 

ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI PHÒNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần 

Công nghệ phẩm Hải Phòng ngày 28/5/2013. 

                                                
QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp 

luật của Công ty đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Len theo Quyết định số 79/2011/QĐ-

HĐQT ngày 21/11/2011 của Hội đồng quản trị Công ty với 16 thẻ biểu quyết tương ứng 

37.549 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp; 

Điều 2: Thông qua việc phê chuẩn Quyết định số 80/2011/QĐ-HĐQT ngày 

21/11/2011 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Hải là Giám đốc - 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty với 16 thẻ biểu quyết tương ứng 37.549 cổ 

phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp; 

Điều 3: Thông qua về việc áp (bổ sung) mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống 

ngành nghề kinh tế của Việt Nam đối với các ngành nghề mà Công ty đã đăng ký kinh 

doanh theo Tờ trình số 30/2013/TTr-HĐQT ngày 06/5/2013 của Hội đồng quản trị với 16 

thẻ biểu quyết tương ứng 37.549 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả 

các cổ đông dự họp. 

Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của 

Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng biểu quyết thông qua với 16 thẻ biểu quyết 

tương ứng 37.549 cổ phần, đạt 91,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự 

họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, toàn thể các cổ đông và người 

lao động của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị 

quyết này. 

 T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

   CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
  


