
BO GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TONG CONG TY BAO AM Dc 1p — Ti do — Hnh phüc  

AN TOAN  HANG HA! MIEN NAM 

S 73Z/TB-TCTBDATHIIMN Ba Rja-Viing Tàu, ngày 5 tháng 9 nàm 2019 

THÔNG BAO 

Thay dôi ni dung dãng k doanh nghip 

KInh gui: Phông Däng k kinh doanh tinh Ba Rja-VQng Tàu 

Ten doanh nghip: TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAT 

MIEN NAM 

Ma s doanhiighip/Mã s thu& 3500101379 

Tng cong ty Bão dam an toàn hang hãi min Nam däng k thay di ni dung 
dAng k doanh nghip nhu sau: 

DANG K THAY DOT VON DTEU L, T L VON GOP 

1. Däng k thay di vn diu 1 cüa Tling cong ty: 

Vn diu 1 dã dang k ('bang s6, bang chil, VND,): 933.162.000.000 dng 
(Chin train ba muvi ba , nit tram sáu mu'o'i hai triu dng,). 

Vn diu 1 sau khi thay dôi (lning s, Mng chI?, VND): 1.793.849.452.277 

dng (M5t nghIn bay train chin ,nuv'i ba tj, tam tram Mn muvi chin triu, bn train 
nám mwoi hai nghIn, hai train bay mu'o'i bay dng.). 

Co hMn thj thông tin v giá trj tuang ducmg theo don vj tin t nuó'c ngoài trén 

Giy chirng nhan  däng k doanh nghip hay không? Co x Không 

Thai diem thay dôi von: Tü ngày 28 tháng 8 näm 2019. 

HInh thirc tang, giãrn vn: Xác djnh lai  giá tr tài san k& cu h t.ng hang hái 
tInh thành ph.n v6n nhà nithc ti doanh nghip theo quy djnh tai  Nghj djnh s 
43/201 8/ND-CP ngày 12/3/2018 cüa ChInh phü quy djnh v vic quãn 1, sCi ding và 
khai thác tài san kkcu  h t.ng hang hãi. 

2. Bang k thay di t 1 vn gop cong ty TNHH, cong ty hqp danh: 

Không có 

THÔNG BAO THAY DOT THÔNG TIN DANG K THUE 

STT Các chi tiêu thông tin dang k thug 

10 Thông tin v Tài khoàn ngân hang (ho sung them): 
Ten ngãn hang S tài khoãn ngân hang 

Ngãn hang Thuong mi TNHH mt 
thành viên Dai  Ducing 

79079025630099999 



NGIXOI DiI DIN THEO PHAP LUiT 
CUA DOANH NGHIP 

TONG GIAM DOC 
JOO1O1 

CONGTYBç A 
ANIOANHA1 

 -f, t' MIENN 

Büi The Hung 

x D nghj Phông Dãng k kinh doanh cp Giy xác nhn thay di ni dung däng 
k doanh nghip cho doanh nghip di vOi các thông tin thay di nêu trên. 

Truàng h9p M so' dang k doanh nghip hçTp 1, d nghj Qu Phông dãng cong 
b ni dung dang k doanh nghip trén Cng thông tin quc gia v dang k doanh 
nghip. 

Tng cong ty Bão dam an toàn hang hãi min Nam cam kêt hoàn toàn chju 
trách nhim trrc pháp 1u.t v tInh hçip pháp, chInh xác và trung thrc cüa ni dung 
Thông báo nay. 

Trân 

Ncrin1,in: — 
- Nhu trên; 
- Hi dong thành viên (dê b/c); 
- Phông KTKH; 
- Luu: VT-VP, TCKT. 

Cdc giây ta' gi'ri kern: 
- Quyêt djnh so 1597/QD-BGTVT 
ngày 28/8/20 19 cüa B GTVT; 
- Giây ching nhn DKDN. 
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