


 
 

Add: Km35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam 

1370 AMECC Mechanical Construction JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  

XÂY DỰNG AMECC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số:  06/2021/NQ-HĐQT-AMECC 

 

 

 

Hải Phòng, ngày 25  tháng 09 năm 2021 

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC 

(V/v: Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần 

dịch vụ kỹ thuật AMECC Miền Nam) 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng AMECC; 

- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 21/05/2021 vv Điều chỉnh lại vốn góp tại 

Công ty CP dịch vụ kỹ thuật miền Nam.  

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Đồng ý để Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc chuyển nhượng một phần vốn góp 

tại Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật AMECC Miền Nam như sau:  

a. Vốn điều lệ 

Vốn điều lệ hiện tại: 1.000.000 cổ phần với giá trị 10.000.000.000 đồng – Mười tỷ đồng 

b. Toàn bộ số cổ phần được giao dịch lại là cổ phần thuộc sở hữu của AMECC và một xe ô tô 

Land Cruiser được góp tương đương 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng), thông tin như sau: 

Loại: Toyota (Land Cruiser TX Prado TX-L car) 

Giấy phép số: 15A - 292.50 

Năm sản xuất/: 2016 

Xuất xứ: Japan 

c. Đồng ý bán 200.000 cổ phần (giá 2.000.000.000 đồng – Hai tỷ đồng) cho bên thứ ba (các cá 

nhân) 

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc thực hiện chỉ đạo tổ 

chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí Xây 

dựng AMECC và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 
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