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CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18                                                                                

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội                                                         

Điện thoại: 024. 33 544 667                                   Fax: 024. 33 544 667                                                   

TỜ TRÌNH 

V/v: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở 

của Công ty cổ phần COMA18 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại 

hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 

19/4/2017; 

Căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 

COMA18;  

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: 

Để thúc đẩy và tạo điều kiện tìm kiếm việc làm tại nhiều ngành nghề lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh khác nhau, làm tăng giá trị sản lượng và doanh thu của Công ty Cổ phần 

COMA18 theo chủ trương, chiến lược, xu thế phát triển ngành nghề trong những năm 

tiếp theo, Công ty cổ phần COMA18 dự kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau: 

 

STT Tên ngành 
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- Sản xuất thiết bị điện khác 

Chi tiết: Sản xuất các thiết bị sử dụng năng lượng, tái tạo các thiết bị năng lượng 

mặt trời 
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- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện năng 

lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt 

trời,... 

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Bán buôn pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, 

máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện 

năng mặt trời,.... 
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2. Chủ trương thay đổi trụ sở Công ty: 

Để thuận lợi cho việc giao dịch với khách hàng cũng như tạo uy tín và thương hiệu 

của Công ty Cổ phần COMA18, Hội đồng quản trị công ty đề xuất việc chuyển trụ sở 

công ty sang địa điểm mới có vị trí thuận tiện giao thông, thuận lợi trong việc quảng bá 

hình ảnh của công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 xem xét và đồng thuận thông qua nội dung trên. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 

Đã ký 

Bùi Quang Đông 

 

 


