
1 
 

PHỤ LỤC 01:  NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 22/11/2018 

 

Ghi chú: 

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi. 

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng chữ đậm, 

gạch chân. 

- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần chữ in nghiêng, đậm và đánh dấu. 

 

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành Nội dung đề nghị sửa đổi Lý do sửa đổi 

PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này của Công ty cổ phần Bia Thanh 

Hoá (dưới đây gọi là "Công ty") 

PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - 

Thanh Hoá (dưới đây gọi là "Công ty") 

Phù hợp với tên Công ty sửa 

đổi 

  II. TÊN,  HÌNH THỨC, TRỤ SỞ,   CHI 

NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ 

THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

II. TÊN,  HÌNH THỨC, TRỤ SỞ,   CHI 

NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI 

HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, 

văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động 

của Công ty 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn 

phòng đại diện và thời hạn hoạt động của 

Công ty  
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1. Tên Công ty 

o Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN 
BIA THANH HOÁ 
o Tên tiếng Anh: Thanh Hoa Beer Joint 

Stock Company 
o Tên giao dịch:  Thanh Hoa Beer Joint 

Stock Company 
o Tên viết tắt:  THB 

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp 
nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt 
Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

o Địa chỉ: trụ sở Công ty – số 152 Quang 
Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh 
Hoá, Tỉnh Thanh Hoá. 
o Điện thoại: (84) 0237 3852 503  
o Fax:            (84) 0237 3853 270 
o E-mail:  thb@biathanhhoa.com.vn 
o Website:  biathanhhoa.com.vn  

 

1.Tên Công ty 

o Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA 
HÀ NỘI - THANH HOÁ 
o Tên tiếng Anh: Ha Noi - Thanh Hoa Beer 

Joint Stock Company 
o Tên giao dịch:  Ha Noi - Thanh Hoa Beer 

Joint Stock Company 
o Tên viết tắt:  THB 

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp 
nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt 
Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

o Địa chỉ: trụ sở Công ty – số 152 Quang 
Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh 
Hoá, Tỉnh Thanh Hoá. 
o Điện thoại: (84) 0237 3852 503  
o Fax:            (84) 0237 3853 270 
o E-mail:  thb@biathanhhoa.com.vn 
o Website:  biathanhhoa.com.vn  

 

 

Thay đổi để phù hợp với tên 

Công ty sửa đổi 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty cổ 

phần Bia Thanh Hoá huy động và sử dụng 

vốn để hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu 

đem lại lợi nhuận cao cho các cổ đông, tạo việc 

làm cho người lao động, đóng góp cho ngân 

sách Nhà nước và phát triển công ty. 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty cổ 

phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá huy động và sử 

dụng vốn để hoạt động kinh doanh nhằm mục 

tiêu đem lại lợi nhuận cao cho các cổ đông, tạo 

việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân 

sách Nhà nước và phát triển công ty. 

Thay đổi để phù hợp với tên 

Công ty sửa đổi 

 XXI. NGÀY HIỆU LỰC   XXI. NGÀY HIỆU LỰC 
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Điều 56. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, 

được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

Bia Thanh Hoá nhất trí thông qua ngày 16 

tháng 05 năm 2018 và Bản điều lệ này sẽ có 

hiệu lực thi hành vào ngày 16 tháng 05 năm 

2018. 

Điều 56. Ngày hiệu lực  

1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, 

được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhất trí thông qua 

ngày … tháng  …  năm ... và Bản điều lệ này 

sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày ...tháng ... 

năm ..... 

Thay đổi để phù hợp với tên 

Công ty sửa đổi  

Thay đổi để cập nhật thời gian 

có hiệu lực 

Một số điều chỉnh chi tiết khác về hình thức cấu trúc trong  Điều  lệ  để  đảm  bảo  tính  thống  nhất  về  hình  thức,  nội  dung  

của  Điều  lệ  nhưng không làm thay  đổi nội dung các Điều, Khoản. 


