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Loại thông tin công bố : 24h 

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các 

chi nhánh Hưng Yên và Đồng Nai 

 Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 2184172861 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2007 và điều chỉnh lần 17 ngày 18/8/2016 đối với dự án Công 

ty cổ phần Everpia, nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như hoạt 

động tại các chi nhánh, ngày 20/10/2016, sau khi tiến hành họp bàn, Hội đồng Quản trị Công ty đã 

quyết định thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh mục tiêu và quy mô của 

dự án đầu tư cho các chi nhánh Hưng Yên và Đồng Nai. Chúng tôi kính gửi Quý cơ quan kèm 

thông báo là Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc này. 

 Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 

10 năm 2016 tại đường dẫn: http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-

thong-bao.aspx 

 Chúng tôi 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.  

 

  

Tài liệu đính kèm 

- Nghị quyết HĐQT số 013/2016/HDQT/NQ 

về việc bổ sung ngành nghề cho các chi 

nhánh tại Hưng Yên và Đồng Nai 

  

  Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016 

Người được ủy quyền công bố thông tin 

 
 






