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DỰ THẢO

PHỤ LỤC ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG
-

-

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương được ĐHĐCĐ
thông qua ngày 12/7/2010, được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất vào ngày 11/8/2010,
sửa đổi bổ sung lần thứ hai tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (tổ chức ngày
18/4/2013) và các Phụ lục Điều lệ kèm theo (gọi tắt là “Điều lệ Công ty”);
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khách sạn
và Dịch vụ Đại Dương ngày 26/6/2018.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:
“1. Ngành, nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương là:
STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4290

2

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng
hát karaoke, vũ trường);
Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài ch nh, kế toán, kiểm toán,
thuế và chứng khoán);
Dịch vụ ăn uống khác
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ
trường);

4390

3

4

5

6
7

8
9

10

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với
khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ
trường);
Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar);
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà xưởng, văn
phòng, nhà ở và kho bãi;
Đại lý, môi giới, đấu giá

10 (Ch nh)

7020

5629

5621
5610

5630
6810

4610
1

Chi tiết: Đại lý ký gửi, mua bán hàng hóa;
11 Xây dựng nhà các loại
4100
Chi tiết: Đầu tư và xây dựng hạ tầng, nhà ở, văn phòng, nhà
xưởng, kho bãi;
12 Bán buôn thực phẩm
4632
Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm;
13 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
1079
Chi tiết: Sản xuất và chế biến thực phẩm;
14 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
7110
Chi tiết: Tư vấn lập dự án xây dựng các công trình công nghiệp,
nhà ở và công trình công cộng; Thiết kế kỹ thuật (không bao gồm
thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng); Thiết kế cấp
thoát nước - môi trường nước; Giám sát xây dựng và hoàn thiện
công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình;
15 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
6820
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; (Đối với
các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh
doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
16 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường
5221
bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ:
Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc
gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy; (Đối với các ngành, nghề kinh
doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật)
Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ
điều kiện theo quy định của pháp luật.”
Điều 2. Bản Phụ lục Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương này là một
bộ phận không thể tách rời của Điều lệ Công ty. Phụ lục này được lập thành 02 (hai) bản gốc
có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực tại thời điểm được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
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