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Kính gửi: 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS 

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”) xin 
gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng! 

Ngày 01/4/2020, Công ty đã nhận được Công văn số 79/2020/CV-ROS của 

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty FLC Faros”) đề xuất về chủ trương 

sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC, về vấn đề 

này chúng tôi có ý kiến như sau: 

Ngày 07/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp bàn và trên cơ sở 
xem xét, đánh giá mục tiêu kế hoạch kinh doanh sản xuất trong giai đoạn 2020 – 2025 
của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận định việc nhận sáp nhập Công ty FLC 
Faros vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC sẽ giúp Công 
ty nâng cao và phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh sản xuất. Vì vậy, HĐQT Công ty 
đã thông qua quyết định trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương nhận sáp 
nhập Công ty FLC Faros vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản 
FLC tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào cuối tháng 4 tới đây. 

Vậy, bằng văn bản này, Công ty xin kính thông báo tới Quý Công ty FLC Faros 

được biết. 

Trân trọng! 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT (b/c); 
- Lưu VT. 
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