
Mẫu 06_CBTT/SGDHN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) 

 
CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 
  -----                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 
              Số : 027/17/TB-DBT     TP Bến Tre, ngày 06 tháng 01 năm 
2017 
 

 
THÔNG BÁO (THAY ĐỔI) MÔ HÌNH CÔNG TY 

VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

 
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC, Công ty CP Dược phẩm 
Bến Tre xin thông báo về việc thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính 
(BCTC) như sau: 

 - Tên tổ chức: CTCP Dược phẩm Bến Tre 

 - Mã chứng khoán: DBT 

 - Địa chỉ: số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 - Điện thoại liên hệ: 08 3622 0205 Fax: 08 3868 1911 

 - E-mail: tien.nguyenthicap@bepharco.com 

 - Website: www.bepharco.com 

I. Thông tin đăng ký lần đầu/trước khi thay đổi 

1. Mô hình công ty 

  Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc 

  Có đơn vị kế toán trực thuộc 

  Có công ty con 

  Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con 

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông 
tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này) 

  BCTC riêng của công ty 

  BCTC tổng hợp 

  BCTC hợp nhất 

II. Thông tin sau khi thay đổi 



1.Mô hình công ty 

  Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc 

  Có đơn vị kế toán trực thuộc 

  Có công ty con 

  Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con 

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông 
tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này) 

  BCTC riêng của công ty 

  BCTC tổng hợp 

  BCTC hợp nhất 

3. Lý do thay đổi: Công ty tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP Dược phẩm Yên Bái 

4. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2016. 

 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

 
 
* Tài liệu đính kèm      Đại diện tổ chức 
Tài liệu liên quan đến việc thay    Người đại diện theo pháp luật 
đổi thông tin đã đăng ký .                     (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
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