
 

BIÊN BẢN HỌP BAN GIÁM ĐỐC 

 CÔNG TY ABC 

 

(Về việc chuyển lợi nhuận năm 2018 sang công ty TNHH Es-Glocal) 

 

Hôm nay, vào hồi 2 giờ 30 phút, tại trụ sở chính công ty. Ban Giám đốc CÔNG 

TY ABC (GCN đăng ký kinh doanh số:xxx do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư X, cấp ngày: dd/mm/yyyy) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và 

thông qua việc chuyển lợi nhuận năm yyyy sang cho nhà đầu tư là  (Đăng ký kinh 

doanh số ... do .....cấp ngày ....; có trụ sở chính tại .......). 

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

Stt Họ và tên Vị trí 

1   

2   

3   

4. Chủ tọa và thư ký 

- Chủ tọa: Ông/Bà.... 

- Thư ký: Ông/Bà.... 

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1. Mục đích, chương trình họp 

- Ban Giám đốc công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua nội 

dung về việc chuyển lợi nhuận năm yyyy sang A 

- Sau khi chủ tọa đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần 

thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu 

quyết. 

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp 

Nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có: 

CÔNG TY ABC 

 

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

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

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

Số:.............. Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2019 



 

- Căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm yyyy của 

CÔNG TY ABC, lợi nhuận sau thuế đạt được của năm yyyy là .....VND. Ban 

Giám đốc thảo luận và đưa ra biểu quyết về việc chuyển toàn bộ số lợi nhuận 

này cho nhà đầu tư là A. 

- Căn cứ vào tình hình tài chính thời điểm hiện tại của CÔNG TY ABC, Ban 

Giám đốc thảo luận và đưa ra biểu quyết về số lợi nhuận chuyển đợt 01 trong 

năm YYYY là ...... VND. 

Kết quả biểu quyết: 100% thành viên bỏ phiếu tán thành. 

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp 

Sau khi lắng nghe nội dung cần trao đổi, các thành viên Ban Giám Đốc công ty đã 

tiến hành thảo luận để thông qua nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất 

việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác. 

4. Thời điểm thực hiện 

Ngay khi hoàn thành mọi thủ tục hồ sơ cần thiết với cơ quan chức năng. 

Cuộc họp kết thúc 4 giờ cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua 

và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. 

Chữ ký các thành viên Ban Giám đốc 

   

   

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - tự do - hạnh phúc 

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

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI  

Năm........... 

Kính gửi: ..................................... 

  

1. Tên nhà đầu tư nước ngoài: ........................................................................... 

Quốc tịch: ............................................................................................................. 

□ Tổ chức                                                         □ Cá nhân 

2. Tên doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn: ..................... 

Giấy phép đầu tư số: .................................................... Ngày: ............................. 

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: ............................................................... 

Mã số thuế: ................................................................. 

3. Phần đăng ký lợi nhuận chuyển ra nước ngoài của nhà đầu tư: 

STT Chỉ tiêu Số lợi nhuận 

I Số lợi nhuận được chia hoặc thu được trong kỳ   

1 Lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư   

2 Lợi nhuận thu được khác   

II Số lợi nhuận đã sử dụng   

1 Tái đầu tư   

2 Sử dụng vào mục đích khác   

III Số lợi nhuận chuyển kỳ này   

4. Số lợi nhuận đề nghị chuyển ra nước ngoài lần này: 

- Bằng tiền (của nước nào): .................................................................................. 

- Bằng hiện vật (tên hàng hoá, số lượng, khối lượng, giá trị):............................... 

Nếu chuyển bằng tiền, được rút ra từ tài khoản số ........mở tại Ngân hàng ......... 

Cam đoan những thông tin trên đây là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về 

những thông tin đã thông báo./. 

  

  

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ) 

(Trường hợp uỷ quyền cho Doanh nghiệp 

thì không cần ký). 

....., ngày.........tháng .........năm …..... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH 

NGHIỆP 

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 


