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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Hoàng Văn Thụ - p Ngô Mây  
   Quy Nhơn – Bình Định Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     
 Số: _02___/QĐ Bình Định, ngày 27 tháng 7 năm 2011 

 
 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
(V/v: Chuyển đổi Công ty)  

---o0o--- 
 
 

HĐTV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ  
 

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp (số 60/2005/QH11) ngày 29/11/2005; 
 - Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ;  
 - Căn cứ biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 27/07/2011, 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

 Điều 1: Chuyển đổi công ty TNHH 2 Thành viên trở lên thành công ty TNHH Một 
thành viên. Trong đó: 
 
* Tên, trụ sở công ty được chuyển đổi: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 410114---------  
Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
Do: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định  Cấp ngày: 03/06/2011 
Địa chỉ trụ sở chính:  Hoàng Văn Thụ - P. Ngô Mây - Quy Nhơn - Bình Định  
Điện thoại: 0566.253.   Fax: 0566.253. 

 
* Tên, trụ sở công ty chuyển đổi: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:  
Tên công ty viết tắt:  
- Địa chỉ trụ sở chính: Hoàng Văn Thụ - P. Ngô Mây - Quy Nhơn - Bình Định  
Điện thoại: 0566.253.   Fax: 0566.253. 
- Ngành, nghề kinh doanh:  

STT Tên ngành Mã ngành 
1 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân 

vào đâu 
Chi tiết: Khảo sát, điều tra, lập các dự án khoa học, công nghệ và kinh 
tế. Khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

7490 (chính) 

2 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết: Thiết kế các công trình xử lý ô nhiễm môi trường. Quy hoạch, 
quản lý dự án, thẩm định và lập hồ sơ mời thầu các công trình xây dựng. 
Khảo sát các công trình dân dụng, thủy lợi, thủy điện, giao thông, cấp 
thoát nước. Thiết kế các công trình: thủy lợi, thủy điện, cầu đường, dân 
dụng và công nghiệp. Giám sát thi công công trình xây dựng. Thiết kế 
hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. 

7110 
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3 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Mua bán vật tư khoa học kỹ thuật  

4669 

4 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 
5 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị khoa học kỹ thuật  
4659 

 
- Vốn điều lệ : 1.000.000.000,00 đồng (Viết bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn). 
- Hình thức chuyển đổi: Công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyển đổi thành 

Công ty TNHH một thành viên theo phương thức Một cá nhân không phải là thành viên 
của công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của tất cả thành viên công ty 
(quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của 
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp). 

- Tên, địa chỉ chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh: Không. 
 
 

Điều 2: Thời hạn thực hiện chuyển đổi. 
 Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba mươi ngày và hoàn tất việc chuyển 
đổi công ty không quá chín mươi ngày, kể từ ngày thông qua quyết định. 

 

Điều 3: Thông báo quyết định chuyển đổi. 
 Quyết định chuyển đổi được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động 
biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định. 
 

 Điều 4: Giao cho bà _________- Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn 
chỉnh thủ tục hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Các thành 
viên của Công ty, Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ có trách nhiệm thi 
hành quyết định này kể từ ngày ký.  
 
 HĐTV CÔNG TY TNHH TM&DV  
Nơi nhận: Chủ tịch HĐTV 
- Như điều 6. 
- Lưu Cty. 
 
 


