
  

 CHỦ SƠ HỮU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 CÔNG TY TNHH VIỄN TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 --------------------- ----------------------------------- 
 Số :          / QĐ-Cty Tây Sơn, ngày 19 tháng 01 năm 2007                    
   

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN TÂN 

V/v về việc huy động thêm vốn góp và chuyển đổi  
thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

------------------------------- 
 

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH VIỄN TÂN 
 

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp (số 60/2005/QH11) ngày 29/11/2005; 
 - Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Viễn Tân; 
 - Căn cứ nhu cầu và khả năng của Công ty, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 Điều 1: Bổ sung vốn điều lệ, huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác với 
những nội dung sau: 
 Vốn điều lệ đã góp: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). 
 Vốn huy động: 700.000.000 đồng.  

Trong đó:  
- Ông ………. góp 700.000.000 đồng (Bằng tài sản: 
01 ô tô tải HYUNDAI, số đăng ký: 77K-………., giá trị còn lại: 700.000.000 đồng. 
 

 Vốn điều lệ thay đổi: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng). 
Thời hạn hoàn thành việc góp vốn bổ sung: 90 ngày, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh theo loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. 
 

 Điều 2: Chuyển đổi Công ty TNHH Viễn Tân thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên 
với những nội dung sau: 

I. Thông tin về công ty được chuyển đổi :  
1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt :  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN TÂN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài :  
Tên công ty viết tắt : Công ty TNHH Viễn Tân    
2. Vốn Điều lệ : 300.000.000,00 đồng (Viết bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn)  
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 35 04 000210 - Do : Phòng Đăng ký kinh doanh 
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Định  - Cấp ngày : 10/3/2008. 
II. Thông tin về công ty chuyển đổi:  
1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt :  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN TÂN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài :  
Tên công ty viết tắt : Công ty TNHH Viễn Tân    
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 363 - đường Quang Trung - TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định 
Điện thoại : 056. 861 512 - 0935 057 057 Fax:   056. 861 512 
3. Ngành, nghề kinh doanh : Mua bán điện thoại các loại; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng 
ô tô.  
4. Vốn điều lệ : 1.000.000.000,00 đồng (Viết bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn). 
 
6. Hình thức chuyển đổi : Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi thành Công ty TNHH hai 
thành viên trở lên bằng cách huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác. 



  

7. Tên, địa chỉ chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh: Không. 
 
 Điều 3: Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh thủ 
tục hồ sơ đăng ký thay đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp.  
 
 Điều 4: Các thành viên của Công ty, Giám đốc Công ty TNHH Viễn Tân có trách nhiệm 
thi hành quyết định này kể từ ngày ký.  
 
 CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH VIỄN TÂN 
Nơi nhận: (Ký tên) 
- Như điều 4.  
- Lưu VP.  
 
 
 Nguyễn Quang Vinh  
   


