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CHI NHÁNH - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - GIẤY PHÉP KINH DOANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện toàn bộ hoặc một phần 
chức năng của doanh nghiệp.

Là đơn vị đại diện theo ủy quyền 
cho lợi ích của doanh nghiệp.

Bao gồm các thông tin cơ bản của 
doanh nghiệp như tên, địa chỉ, mã 
số doanh nghiệp, người đại diện...

Là cơ quan tập hợp tất cả cổ 
đông có quyền biểu quyết 

của công ty.

Là cơ quan quản lý công ty do đại 
hội đồng cổ đông bầu ra, nhân 
danh công ty thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của công ty.

CỔ PHẦN - CỔ PHIẾU

Vốn điều lệ được chia thành 
nhiều cổ phần bằng nhau. 

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty 
cổ phần phát hành nhằm xác nhận 
quyền sở hữu một hoặc một số cổ 

phần của công ty đó. 

Là văn bản xác nhận doanh nghiệp 
đáp ứng các điều kiện để kinh doanh 
trong những ngành, nghề, lĩnh vực 

nhất định.

Là nơi doanh nghiệp tiến hành 
hoạt động kinh doanh cụ thể.

Chi nhánh

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
VĂN PHÒNG

Văn phòng đại diện
Địa điểm

kinh doanh

Tên công ty:

Địa chỉ:

Người đại diện:

Mã số doanh nghiệp:

CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

GIẤY PHÉP
KINH DOANH

Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm:

Điều kiện phòng cháy chữa cháy:

CỔ PHIẾU

Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp

Giấy phép kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị

Cổ phần Cổ phiếu


