
 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN  

FECON 

--------------------- 

Số: 05/2021/TTr-HĐQT.FECON 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------- 

Hà Nội, ngày  30 tháng 06 năm 2021 

TỜ TRÌNH  

V/v: Thông qua việc Rút ngành, nghề kinh doanh; 

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban 

hành ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban 

hành ngày 26/11/2019 

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

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON ;  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, 

 

1. Rút ngành, nghề kinh doanh đang hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: 

Kể từ ngày 01/08/2020, sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên Minh Châu 

Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực thi hành, thì dịch vụ hội chợ và triển lãm thương mại (CPC 

87909) đã bị ràng buộc các điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường như sau: “Được thành lập liên 

doanh trong đó vốn góp nước ngoài không quá 49%. Năm năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực, 

hạn chế về vốn góp được nâng lên 51%. Ba năm sau đó, không hạn chế về vốn góp nước ngoài.” 

(căn cứ Phụ lục 8-B của Hiệp định EVFTA). Quy định này dẫn đến tại thời điểm hiện nay Công ty 

bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài không quá 49% do đang có ngành, nghề “Tổ chức và xúc tiến 

thương mại” (mã ngành: 8230). 

Để thu hút thêm nguồn lực, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty cũng như tạo điều 

kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc rút ngành, nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ sở 

hữu của nhà đầu tư nước ngoài: 

Stt Tên ngành, nghề kinh doanh bị rút Mã ngành 

1 Tổ chức và xúc tiến thương mại 8230 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 

 Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được ban hành thay thế Luật doanh nghiệp 2014 và đặc 

biệt là các quy định mới đã ban hành về việc quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi bổ sung các 

tài liệu sau để đồng bộ và phù hợp với các quy định mới trên: 

(i). Điều lệ Công ty cổ phần FECON;  



 

 

(ii). Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần FECON; 

(iii). Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 

(iv). Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 

(Tài liệu được đính kèm theo tờ trình này) 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua! 

Trân trọng ./. 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

PHẠM VIỆT KHOA 

  



 

 

 


