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CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H 

                         Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam 

    - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

         

1. Tên tổ chức  :  CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 

2. Mã chứng khoán :  CHC 

3. Địa chỉ trụ sở chính :  448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An,  

   Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

4. Điện thoại  :  0235-3861319    

5. Website   :  www.camhafurniture.com 

6. Nội dung công bố thông tin:  

     

     Công ty cổ phần Cẩm Hà xin công bố nội dung Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu kèm theo.  

 

7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công tại địa chỉ website: 

www.camhafurniture.com 

 
 

        Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 
 

      * Nơi nhận: Người đại diện theo pháp luật 
- Như kính gửi; (Ký tên, đóng dấu) 
- HĐQT                       
- Lưu VT, KTTC 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

  Hội An, ngày 04 tháng10 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 

“V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung bổ sung mã ngành nghề kinh doanh” 

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

hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  

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

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/10/2022 của Công ty Cổ phần 

Cẩm Hà; 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau: 

Mã ngành: 3100 : sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, chi tiết: 

            +31001: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ. 

            +31002: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại. 

            +31009: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác. 

Điều 2.  Điều khoản thi hành 

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cẩm Hà thông 

qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định 

của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện thay 

đổi đăng ký kinh doanh. 

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp 

với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cẩm Hà. 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2022. 
 

 

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 

Số: 613/CT/ĐHĐCĐ - NQ 

Nơi nhận:  

- Như điều 2 

- Các cổ đông (qua website công ty) 

- UBCKNN, Sở GDCKHN 

- Lưu VP HĐQT 









cOxc rY co puAN cAru ua ceNG I'IoA xA rrgr cuu r,.icnin vrpr NAM
DQc lap - 1'g do - II4nh phtic

56: 574ICT/HDQT/|T
"V/v b6 sung md ngdnh nghi ktnh doanh" Hoi An, ngdy l2 thdng 09 ndm 2022

To TRiNrr c[JA rrQr DONG qunx Tn1
cONc'rY cO prrrtN cAlvr rra

V/v Thilng quo viQc b6 sung mfi ngdnh nghi kinh cloonh

Kinh gii'i: D4i hQi d6ng c6 d6ng Cdng ty C6 phin CAm FIir

- Cdn cttr Luat Doanh nghiQp sd SgtZOZ1/QIf t 4 ngdy l7/06/2020 vir cdc vdn ban hu6'ng

ddn thi hdnh;

- Cdn cti'l,uar Chti'ng khodn sii SltZOtOtgHll ngdy 26/tt/2019,
- Cdn cti'Diiu l0 tr) chtrc va lrcar d/ng cua Cong t1, Co phdn Cam I'ta;

- Quy1t dinh s6 27/2018/QD-7'7'g ngdy 06/07/20 tB cua Chinh phu vi md nganh nghi
kinh doanh:

- Cdn cr nhu cau thtrc tidn hoqt d)ng cua Cong ty Co phin Catn IId;

I-lQi d6ng qu6n tri Cong ty kinh trinh DAi hQi d6ng.o dong xem xdt, th6ng qua vicc
,i
bo sung rnE nganh nghe kinh doanh nhu sau:

I. Ngirnh ngh6 kinh doanh b6 sung:

- Ma ngdnh 3100: sdn xuAt giuirng, tu, ban, gh6, chi ti6t:

+ 31001 ; San xuat giu'd'ng, tu, bdn, gh| bang 96
t 3t002; San xuat giud'ng, tu, bdn, gh| bing kim logi
t 31009; San xudt gitd'ng, tu, bdn, ghe bing vqt li€u khac

II. D4i hdi d6ng 
"6 

d6rg iiy quydn IIQi <I6ng qu6n tr!:
Dai hQi dong .6 dnng uy quydn cho I IQi dong qudn tri thuc hien c6c thu tuc cAn

thi6t theo quy clinh cua ph6p luAt va quy5t dinh c6c nQi dung, c6ng viec, vdrn dd phat

sinh d6 thyc hiQn thay doi dang ky kinh doanh.

HQi d6ng qu6n tri kinh trinh Dai hgi dong.O dong xem x6t, thong clua!

U TICII

$.ffi.Wkfi,r,,y

TNVI HQI DONG QUAN TRI

fryq;
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