
 

TỜ TRÌNH  
V/v: Thông qua một số chủ trương đầu tư của Công ty 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Căn cứ: 

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  

-  Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ; 

Nhằm tận dụng tối đa các lợi thế hiện có của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua một số chủ trương đầu tư như sau: 

1. Đầu tư mua lại công nghệ nhà máy sản xuất dụng cụ y tế Thép không gỉ 

2. Đầu tư dự án bất động sản tại quỹ đất gồm 25.000 m2 đất sản xuất kinh doanh thuộc sở 

hữu của KVC và 5.700 m2 đất mượn của ông Đỗ Hùng – chủ tịch Hội đồng quản trị mà 

không phải trả chi phí mượn đất 

3. Đầu tư liên doanh – liên kết với một công ty chuyên về hoạt động bảo tàng, dự kiến công 

ty này sẽ triển khai một tổ hợp dự án bảo tàng lớn nhất khu vực Đông Nam Á. 

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và triển khai các phương án đầu 

tư nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu VT. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

 
Số: 06/TTr-HĐQT Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng  6 năm 2021 


