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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO 

 

Số:           /2016/HĐQT-TTr 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2016 

 
TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 

V/v: Thông qua phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần tư vấn Công nghệ, thiết bị 

và kiểm định xây dựng – CONINCO tại Dự án đầu tư Khu văn phòng, nhà ở và dịch 

vụ công cộng – Xuân Phương Garden 

 
  Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tư vấn Công nghệ  

   Thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 

26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và 

kiểm định xây dựng - CONINCO; 

- Căn cứ tình hình triển khai Dự án Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng – 

Xuân Phương Garden  tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thoái vốn của 

Công ty tại Dự án Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden như 

sau: 

1. Thông tin về Dự án: 

- Tên Dự án: Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden. 

- Địa chỉ: Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000401 ngày 26/4/2010 của UBND thành phố Hà 

Nội chứng nhận Công ty Cổ phần tư vấn Công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng -  

CONINCO thực hiện dự án.  

- Tỷ lệ vốn góp ban đầu của Công ty tại Dự án: 25% vốn đầu tư thực hiện Dự án. 

- Ngày 05/05/2015, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Đại hội đã thông qua 

phương án điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn góp của Công ty tại Dự án từ 25% lên 50% vốn 

đầu tư thực hiện Dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa thực hiện 

tăng vốn theo nghị quyết của Đại hội. 
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2. Phương án thoái vốn: 

- Lý do thoái vốn:  

+ Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại NQ số 15/NQ-CP  và Chỉ thị của Bộ Xây 

dựng về triển khai một số nhiệm vụ về tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn đầu tư ra 

ngoài ngành.  

+ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 13/08/2015 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GS tỷ lệ 1/5000. Theo đó, Dự án Khu văn 

phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden phải thực hiện điều chỉnh 

quy hoạch từ nhà ở hỗn hợp cao 30 tầng sang nhà ở thấp tầng (3 tầng) đã làm thay 

đổi toàn bộ quy mô, mục đích đầu tư dự án dẫn đến không hiệu quả cho việc đầu tư. 

- Phương án thoái vốn:  

+ Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Dự án Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ 

công cộng - Xuân Phương Garden theo nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư. 

+ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục thoái vốn theo quy định. 

 Kính trình Đại hội cổ đông thông qua những nội dung nêu trên.  

 Trân trọng ! 

 

 

Nơi nhận: 

- Toàn bộ cổ đông Công ty;  

- HĐQT, BKS; 

- BGĐ; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN CÔNG 
 


