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TỜ TRÌNH 
V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần 

thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng 
Ninh tại cơ quan có thẩm quyền và thông qua một số nội dung về tên, trụ sở, ngành nghề kinh 

doanh của Công ty cổ phần. 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;  

- Căn cứ vào Phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt và định hướng triển khai hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi chuyển sang công ty cổ phần; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh được Đại hội đồng cổ 
đông lần thứ nhất của Công ty thông qua  ngày 22/12/2015. 

Ban chỉ đạo cổ phần hóa - Công ty TNHH một thành viên Nước khoáng và Thương 
mại, Dịch vụ Quảng Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:  

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng 
quản trị thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của 
pháp luật để đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh tại cơ 
quan có thẩm quyền. 

2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua về tên, trụ sở của Công ty 
như sau: 

Tên Công ty:  Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh  

Tên nước ngoài: MIWATRASECO  

Trụ sở chính: Tổ 3A khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ long, tỉnh 
Quảng Ninh 

Điện thoại: 033 3844196 

Fax:   033 3847311 

Website:  http://nuockhoangquangninh.com.vn/ 

3. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngành nghề kinh doanh 
chính của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:  

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

- Đại lý du lịch 

- Điều hành tour du lịch 



- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá điều hành tour du lịch 

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá điều hành tour du lịch 

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

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

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu 

- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Bán buôn đồ uống 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./. 
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