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DỰ THẢO 

 

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC 

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102806367 

Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh như sau: 

(Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi) 

STT Tên ngành Mã ngành 

A Hoạt động ngân hàng của Công ty Tài 

chính Cổ phần Điện lực                                                

 

 1- Nhận tiền gửi của tổ chức; 

2- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín 

phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ 

chức; 

3- Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài 

chính trong nước và nước ngoài theo quy 

định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước 

dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của 

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

4- Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho 

vay tiêu dùng; 

5- Bảo lãnh ngân hàng; 

6- Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển 

nhượng, các giấy tờ có giá khác; 

7- Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho 

thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng 

khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước 

chấp thuận. 

Điều 108 Luật Các Tổ 

chức tín dụng số 

47/2010/QH12 

B Mở tài khoản của Công ty Tài chính Cổ 

phần Điện lực 

 



STT Tên ngành Mã ngành 

 1- Công ty Tài chính Điện lực phải mở tài 

khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và 

duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình 

quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc. 

2- Công ty Tài chính Điện lực được mở tài 

khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

3- Công ty Tài chính Điện lực được phép thực 

hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng được 

mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo 

quy định của pháp luật về ngoại hối. 

4- Công ty Tài chính Điện lực được mở tài 

khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay 

cho khách hàng. 

Điều 109 Luật Các Tổ 

chức tín dụng số 

47/2010/QH12 

C Góp vốn, mua cổ phần của Công ty Tài 

chính Cổ phần Điện lực 

 

 1- Được góp vốn, mua cổ phần của doanh 

nghiệp, quỹ đầu tư; 

2- Được thành lập, mua lại công ty con, công ty 

liên kết hoạt động trong  lĩnh vực bảo hiểm, 

chứng khoán, quản lý tài sản bảo đảm sau 

khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản.  

Điều 110 Luật Các Tổ 

chức tín dụng số 

47/2010/QH12 

D Các hoạt động kinh doanh khác của Công 

ty Tài chính Cổ phần Điện lực 

 

 1- Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ 

chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động 

đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh, 

cấp tín dụng được phép; ủy thác vốn cho tổ 

chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng. Việc 

tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân và ủy thác 

vốn cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng 

thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

2- Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định 

của pháp luật. 

3- Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 

doanh nghiệp.  

4- Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái 

phiếu doanh nghiệp; đại lý phát hành trái 

Điều 111 Luật Các Tổ 

chức tín dụng số 

47/2010/QH12 

 

 

 

 

 

 



STT Tên ngành Mã ngành 

phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá 

khác. 

5- Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

6- Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm.   

7- Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân 

hàng, tài chính, đầu tư.  

8- Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản 

của khách hàng.  

 9- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ khác chưa được phân vào đâu: Tư vấn 

môi trường (CDM, CERs); 

7490 

 10- Và các hoạt động khác theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 
 

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

 

 

Các giấy tờ gửi kèm: 

- Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ 

- Điều lệ Công ty 

-Bản sao Giấy đăng ký DN hiện hành 

- Các công văn, giấy phép có liên quan 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

 

 

 

 

Lương Hải Sinh 

 


