
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  

HÀNG KHÔNG TASECO 

 

Số: 05/TTr-HĐQT/AST 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Hà Nội,  ngày       tháng 4 năm 2018 

 

TỜ TRÌNH  

V/v Thay đổi chủ thể hợp đồng hợp tác đầu tư 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (“Công ty Taseco”) và Công 

ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Taseco (“Công ty Taseco Airs”) đã ký và thực hiện 

Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 70/2016/HTDT/TASECO-TASECO.NB và Phụ lục Hợp 

đồng số 142/PL-HTDT/TASECO-TASECO.NB về việc hợp tác đầu tư khách sạn A 

La Carte Hạ Long - Quảng Ninh, chủ đầu tư là Công ty Taseco.  

Do Công ty Taseco cơ cấu lại mô hình tổ chức và hoạt động, theo đó Công ty 

Taseco sẽ chuyển cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (“Công ty 

Taseco Land”) làm Chủ đầu tư dự án Khách sạn À La Carte Hạ Long.  

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận 

chuyển đổi Chủ thể Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng đã ký giữa Công ty Taseco Airs 

với Công ty Taseco thành hợp đồng ký giữa Công ty Taseco Airs với Công ty 

TASECO Land. Trong trường hợp Taseco Airs hoàn thành việc thành lập Công ty 

TNHH MTV Quản lý Khách sạn À La Carte để chuyên đầu tư, quản lý và vận hành 

chuỗi các khách sạn mang thương hiệu À La Carte, thì Taseco Airs chấp thuận để 

Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn À La Carte ký lại hợp đồng với Taseco 

Land cũng như các đối tác khác. 

Tất cả các điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Taseco Airs tại Hợp 

đồng Hợp tác đầu tư số 70 /2016/HTDT/TASECO-TASECO.NB và Phụ lục Hợp 

đồng số 142/PL-HTDT/ TASECO-TASECO.NB về việc hợp tác đầu tư khách sạn A 

La Carte Hạ Long - Quảng Ninh không thay đổi.  

Việc thỏa thuận thay đổi chủ thể của hợp đồng được thể hiện thông qua thỏa 

thuận 3 bên giữa Taseco, Taseco Airs và Taseco Land (đính kèm). 



 

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc thay 

đổi chủ thể hợp đồng với điều kiện không có điều khoản bất bất lợi hơn những điều 

khoản đã ký tại Hợp đồng BCC70. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.  

Trân trọng! 
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