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Số: 22/2022/TTr-HĐQT Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022 
 

 

TỜ TRÌNH 
           (V/v: Sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhầm tăng tỷ lệ sở 
hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của 

Công ty) 
 

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần SAMETEL 
 

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần SAMETEL; 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông 
(“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc Sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công 
ty nhầm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản 
xuất kinh doanh, như sau: 

 
1. Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: 

Mục tiêu: 
- Tăng khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư, đối tác chiến lược, quỹ tài chính nước 

ngoài; 
- Tăng tính hấp dẫn cũng như thanh khoản cho cổ phiếu SMT trên thị trường giao dịch; 

Trên cơ sở đó, HĐQT đề xuất: 
- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 0% lên mức 48%; 
- ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký 

với các cơ quan có thẩm quyền về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 
lên mức 48% theo đúng các quy định của pháp luật. 
 

2. Bỏ ngành nghề kinh doanh để đáp ứng điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước 
ngoài lên 48%: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  
bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành 

1 
Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 
Chi tiết: hoạt động thu mua, phân loại, đánh bóng, đóng bao gắn liền với 
bán buôn trong nước và xuất khẩu. 

4631 

2 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 
Chi tiết; Bán buôn thóc, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác. Bán buôn hạt, quả có 
dầu. 

4620 

3 
Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 

Chi tiết: Sản xuất máy sấy khô, máy làm sạch-phân loại hạt-bột, máy chế biến 
nông sản: lúa, gạo, bắp, cà phê và các nông sản khác, hệ thống sấy nông sản. 

2825 
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4 
Bán buôn thực phẩm 
Chi tiết: Bán buôn cà phê, Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, Bán buôn 
thực phẩm khác. 

4632 

5 
Xay xát và sản xuất bột thô 
Chi tiết: Hoạt động xay xát gạo: sản xuất gạo bằng cách tách vỏ trấu, 
xay xát, đánh bóng, luộc qua. 

1061 

6 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062 

7 Sản xuất các loại bánh từ bột 1071 
 

3. Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  
được bổ sung 

Mã ngành 

1 
Sửa chữa máy móc, thiết bị 
Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng hạ, băng 
tải và thiết bị, vật tư, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất kinh doanh của 
công ty 

3312 

2 
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 
Chi tiết: Lắp đặt thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng hạ, băng tải và 
thiết bị, vật tư, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất kinh doanh của công 
ty 

3320 

 
4. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh 

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

Mã ngành 

1 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
Chi tiết: Mua bán thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng hạ, băng tải và 
thiết bị, vật tư, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất kinh doanh của công 
ty, bán buôn, xuất nhập khẩu: thiết bị, nguyên vật liệu điện. 

4659 

2 
Chuẩn bị mặt bằng 
Chi tiết: San lắp mặt bằng, không sử dụng mìn, thuốc nổ 4312 

 
5. 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 Mục 2,3,4 Tờ trình này. 
 

6. Thực hiện:  
- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định sửa đổi chi tiết ngành, nghề 

kinh doanh khác ngoài danh mục tại Mục 2, 3, 4 Tờ trình này theo quy định của pháp luật. 
- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và các công việc khác theo quy 
định pháp luật. 
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Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./. 

 

Nơi nhận : 
-  ĐHĐCĐ;  
- Thành viên HĐQT, BKS; 
- Lưu Thư ký HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Mai Long 
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