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PHẦN MỞ ðẦU 

ðiều lệ này của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng ðồng Tâm (dưới ñây gọi là "Công ty") 

là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt ñộng của Công ty, là công ty cổ phần, ñược thành lập và hoạt 

ñộng theo Luật Doanh nghiệp và các quy ñịnh hiện hành khác của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam. ðiều lệ, các quy ñịnh của Công ty, các nghị quyết của Cổ ñông và Hội ñồng 

quản trị nếu ñã ñược thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những 

quy tắc và quy ñịnh ràng buộc ñể tiến hành hoạt ñộng kinh doanh của Công ty. 

ðiều lệ này ñược thông qua bởi các cổ ñông của Công ty theo Nghị quyết ñược thông qua hợp lệ 

tại cuộc họp cổ ñông tổ chức chính thức vào ngày 17 tháng 3 năm 2007. 

I. ðỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ðIỀU LỆ 

ðiều 1: ðịnh nghĩa 

1. Trong ðiều lệ này, những thuật ngữ dưới ñây sẽ ñược hiểu như sau: 

a. "Vốn ñiều lệ" là vốn do tất cả các cổ ñông ñóng góp và quy ñịnh tại ðiều 5 của 

ðiều lệ này. 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ñược 

Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. 



c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh. 

d. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám ñốc ñiều hành, Phó tổng giám ñốc, Kế toán 

trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty ñược Hội ñồng quản trị phê chuẩn. 

e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào ñược quy ñịnh tại ðiều 4.17 

của Luật Doanh nghiệp. 

f. "Thời hạn hoạt ñộng" là thời hạn hoạt ñộng của Công ty ñược quy ñịnh tại ðiều 2 

của ðiều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) ñược ðại hội ñồng cổ ñông của Công ty 

thông qua bằng nghị quyết.  

g. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Trong ðiều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy ñịnh hoặc văn bản 

khác sẽ bao gồm cả những sửa ñổi hoặc văn bản thay thế chúng. 

3. Các tiêu ñề (chương, ñiều của ðiều lệ này) ñược sử dụng nhằm thuận tiện cho 

việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của ðiều lệ này; 

4. Các từ hoặc thuật ngữ ñã ñược ñịnh nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không 

mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong ðiều lệ này. 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN VÀ THỜI 
HẠN HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY 

ðiều 2: Tên, hình th ức, trụ sở, chi nhánh, v ăn phòng ñại di ện và th ời hạn 
hoạt ñộng của Công ty  

1.  Tên Công ty 

• Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ðỔNG TÂM 

• Tên tiếng Anh: DONG TAM NUTRITION FOOD JOINT-STOCK COMPANY             

• Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ðỒNG TÂM  

• Tên viết tắt: NUTIFOOD 



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 ñăng ký của Công ty là: 

• ðịa chỉ: 208 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

• ðiện thoại: (84-8) 8117745 - (84-8) 8117759 

• Fax: (84-8) 8117746 

• E-mail: nutifood@nutifood.com.vn 

• Website: www.nutifood.com.vn                   

4. Tổng Giám ñốc ñiều hành là ñại diện theo pháp luật của Công ty.  

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng ñại diện tại ñịa bàn kinh doanh ñể thực hiện 

các mục tiêu hoạt ñộng của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội ñồng quản trị và trong phạm 

vi luật pháp cho phép. 

6. Trừ khi chấm dứt hoạt ñộng trước thời hạn theo ðiều 49.2 và ðiều 50 hoặc gia hạn hoạt ñộng 

theo ðiều 51 của ðiều lệ này, thời hạn hoạt ñộng của Công ty sẽ bắt ñầu từ ngày thành lập và là 

vô thời hạn. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY 

ðiều 3: Mục tiêu ho ạt ñộng của Công ty  

1. Lĩnh vực kinh doanh c ủa Công ty là:  

- Sản xuất chế biến thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú, người 

bệnh, người cao tuổi; 

- Sản xuất và chế biến nước giải khát (có gas và không gas) 

- Các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận ðăng ký kinh doanh và theo quy ñịnh của pháp 

luật. 

2 . Mục tiêu ho ạt ñộng của Công ty là:  

- Không ngừng phát triển các hoạt ñộng sản xuất, thương mại và dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt 

ñộng kinh doanh nhằm tối ña hóa lợi nhuận có thể có ñược của Công ty cho các Cổ ñông, nâng 

cao giá trị Công ty và không ngừng cải thiện ñời sống, ñiều kiện làm việc, thu nhập cho người lao 

ñộng, ñồng thời làm tròn nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy ñịnh của pháp 

luật. 



- Ứng dụng các nghiên cứu khoa học, công nghệ thực phẩm ñể sản xuất, chế biến các sản phẩm 

phục vụ cho các nhu cầu dinh dưỡng ñặc biệt của con người như: 

• Thực phẩm cho các nhu cầu dinh dưỡng theo lứa tuổi: trẻ em, bà mẹ mang thai và cho 

con bú, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi;  

• Thực phẩm cho người bệnh: suy dinh dưỡng, nuôi ăn qua sonde dạ dày, các bệnh mãn 

tính không lây: tiểu ñường, cao huyết áp, mập phì…  

• Thực phẩm cho các ñối tượng ñặc biệt: vận ñộng viên thể thao, người mẫu, doanh 

nhân…  

ðiều 4: Ph ạm vi kinh doanh và ho ạt ñộng  

1. Công ty ñược phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt ñộng kinh doanh theo quy ñịnh 

của Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ðiều lệ này phù hợp với quy ñịnh của pháp luật 

hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp ñể ñạt ñược các mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành những hình thức kinh doanh khác ñược pháp luật cho phép và ñược 

Hội ñồng quản trị phê chuẩn. 

 

 

 

 


