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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo kết quả thẩm định đáp ứng
điều kiện mua lại phần vốn góp đối với nhà
đầu tư nước ngoài

Kính gửi:
- Bà Kanchana Sae-lim;
- Công ty TNHH An Thái Quảng Trị.
Ngày 18/4/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được bộ hồ sơ đăng ký
mua phần vốn góp của bà Kanchana Sae-lim (quốc tịch Thái Lan) đề xuất mua
lại phần vốn góp của Công ty TNHH An Thái Quảng Trị với số vốn là
1.950.000.000 đồng – chiếm 32,5% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH An
Thái Quảng Trị.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có các Văn bản gửi các Sở, ngành và địa
phương liên quan đề nghị tham gia ý kiến thẩm định theo quy định tại Điều 26
Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Đầu tư và nhận được ý kiến phản hồi từ 04/05 đơn vị.
Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị và hồ sơ đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu
tư thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất của Công ty với những nội dung
cụ thể sau:
* Về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài
Công ty TNHH An Thái Quảng Trị đăng ký hoạt động với 44 ngành,
nghề đăng ký kinh doanh, Bà Kanchana Sae-lim là nhà đầu tư nước ngoài có
quốc tịch Thái Lan – thành viên của WTO.
Căn cứ quy định tại Điều 17, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
31/2021/NĐ-CP; Hiệp định thương mại WTO, và ý kiến của các cơ quan, đơn
vị liên quan về việc hồ sơ đăng ký mua cổ phần; quy định ngành nghề kinh
doanh theo đề xuất của nhà đầu tư về mua phần vốn góp như sau:
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Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đề xuất của bà Kanchana Sae-lim về
việc mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH An Thái Quảng Trị chưa đáp
ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Trường hợp, bà Kanchana Sae-lim vẫn mong muốn được tiếp tục thực
hiện mua cổ phần của Công ty TNHH An Thái Quảng Trị, đề nghị bà
Kanchana Sae-lim làm việc với Công ty TNHH An Thái Quảng Trị thực hiện
thủ tục đưa 02 ngành nghề kinh doanh (mã VSIC là 3512 và 0240) ra khỏi
danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH An Thái Quảng
Trị; đồng thời bổ sung chỉnh sửa các nội dung, hồ sơ theo đúng quy định.
Hồ sơ hoàn thiện nộp trực tuyến tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu
tư nước ngoài tại địa chỉ: https://fdi.gov.vn; in phiếu biên nhận nộp hồ sơ thành
công từ hệ thống; nộp hồ sơ kèm theo giấy biên nhận của hệ thống tại Quầy Sở
Kế hoạch và Đầu tư - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị tại
địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị chậm nhất
trước ngày 08/10/2021 (01 bộ) để được giải quyết theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNTTPVHHC.
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