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TP. HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2015 
                                                     
  

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
  

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 
- Căn cứ điều lệ Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương được hội 
đồng thành viên công ty thông qua ngày 05/06/2010; 
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ công ty được thông 
qua ngày 01/09/2015; 

  
                                                QUYẾT ĐỊNH: 
  

Đìêu 1:  

1/ Tăng vốn điều lệ như sau: 

Tăng vốn điều lệ công ty từ 50.000.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng cụ thể như sau:  

- Bà Trần Ngọc Phụng đồng ý chuyển nhượng một phần vốn góp của mình là 

2.500.000.000 đồng chiếm 5% vốn điều lệ cho Bà Trần Kim Sa; 

- Bà Trần Ngọc Phụng đồng ý chuyển nhượng một phần vốn góp của mình là 

2.500.000.000 đồng chiếm 5% vốn điều lệ cho Ông Nguyễn Thanh Quang; 

* Cơ cấu và tỷ lệ góp vốn sau khi thay đổi:  

      - Bà Trần Ngọc Phụng  sở hữu 16.000.000.000 đồng vốn góp;  

      - Bà Trần Kim Sa sở hữu 32.000.000.000 đồng vốn góp; 

      - Ông Nguyễn Thanh Quang sở hữu 32.000.000.000 đồng vốn góp; 

 

2/ Sửa điều 7 trong điều lệ công ty như sau:  

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng  

* Cơ cấu vốn góp của các thành viên công ty:  

      - Bà Trần Ngọc Phụng  sở hữu 16.000.000.000 đồng vốn góp;  

      - Bà Trần Kim Sa sở hữu 32.000.000.000 đồng vốn góp; 

 - Ông Nguyễn Thanh Quang sở hữu 32.000.000.000 đồng vốn góp; 

 

Điều 2: Giao cho Bà Trần Kim Sa tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. 

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
                                                                                  
 
 



 
        
                                                                                        
Nơi nhận:  
- Như điều 3; 
- Lưu 
                                                                                      
 
 

                                                                                            
 
 




