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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ 

 
Số: 06052020/HĐQT-TT 

 

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

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 05 năm 2020 

 
TỜ TRÌNH 

V/v: Chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty thành viên từ 
Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang  

Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding  
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019 
 
-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 
-  Căn cứ Điều lệ Công ty; 
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015, Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên tài khóa năm 2016, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa năm 2017, Nghị 
quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa năm 2018;   
 

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài 
khóa 2016, 2017 & 2018 đề cập việc tách công ty, chuyển nhượng phần vốn góp trong các 
công ty: Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí, Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh 
Ba Huân và Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí từ Công ty Cổ phần Công nghiệp 
lạnh Hưng Trí sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.  

 
Tuy nhiên, việc chuyển nhượng phần vốn góp theo quyết định tách công ty chưa 

thực hiện được do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của các cơ quan chức năng, việc 
chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng cũng chưa hoàn tất do Công ty Cổ phần 
Hưng Trí Holding chưa đáp ứng được nguồn tài chính. 

 
Năm 2019 Công ty đã thực hiện: 
 

 Hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần 
Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 24.000.000.000 đ (Hai mươi bốn tỷ đồng) 
chiếm 80% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân. 

 Chưa hoàn thành việc chuyển giao toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần 
Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 29.750.000.000 đ (Hai mươi chín tỷ bảy trăm 
năm mươi triệu đồng) chiếm 85% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Kỹ thuật Công 
trình Hưng Trí và phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí 
trị giá 900.000.000 đ (Chín trăm triệu đồng) chiếm 90% vốn điều lệ tại Công ty 
TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí. 

 
              Đánh giá Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí và Công ty TNHH Năng 
lượng xanh Hưng Trí là những bộ phận rất quan trọng trong chuỗi cung ứng dịch vụ trọn gói 
cho khách hàng của Công ty khi hai công ty đang đảm trách toàn bộ việc thi công và bảo trì 
cho các công trình và góp phần tạo dựng sự vững mạnh của Công ty. Trong giai đoạn hiện 
nay, việc tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp là rất cần thiết, việc rút vốn góp trong các 
Công ty thành viên: Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí và Công ty TNHH Năng 
lượng xanh Hưng Trí sẽ làm giảm năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Công nghiệp 
lạnh Hưng Trí. 
            
               HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên tài khóa năm 2019 xem xét việc chuyển 
nhượng phần vốn góp còn lại từ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty 
Cổ phần Hưng Trí Holding như sau:   
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