CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
FIT BEVERAGE
---------------Số: 04 /2017/NQ-HĐQT/VKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE
về việc điều chỉnh Dự án đầu tư
----------------------------------------------------HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE

-

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB ngày 24 tháng 8 năm 2017 về việc
điều chỉnh dự án đầu tư.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư Siêu thị VIKODA (tại Số 28 đường
2/4 Phường Vĩnh Hải ,Thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) như sau :
Dự án cũ:
1. Tên dự án đầu tư : Siêu thị Vikoda
2. Mục tiêu xây dựng : Xây dựng Siêu thị Vikoda
3. Quy mô dự án : Xây dựng công trình cao 6 tầng và 1 tầng hầm.
4. Địa điểm thực hiện dự án : Số 28 đường 2/4 - Phường Vĩnh Hải - Thành Phố Nha
Trang - tỉnh Khánh Hòa.
5. Diện tích khu đất sử dụng : 1.077,4 m2
6. Tổng vốn đầu tư : 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng) – nguồn vốn thực
hiện dự án : Vốn tự có, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.
7. Thời gian hoạt động của dự án : 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư lần
đầu ngày 31/12/2009.
Nay thay đổi dự án mới thành:
1. Tên dự án đầu tư : Chung cư cao cấp F.I.T Tower Nha Trang
2. Mục tiêu xây dựng : Chung cư cao cấp F.I.T Tower Nha Trang
3. Quy mô dự án : Xây dựng công trình cao 22 tầng .
4. Diện tích sàn xây dựng : 16.000 m2 (gồm 180 căn hộ chung cư cao cấp, diện tích từ
45-80 m2/căn + khu vực để xe, khu kỹ thuật và nhà sinh hoạt cộng đồng)
5. Chiều cao công trình tối đa : 82,5 mét, trên cốt đất tự nhiên trung bình 3,5 mét.
Trung tâm của cao trình có tọa độ : 12016’ 50,85’’ N – 1090 11’38.25’’ E. Theo văn

bản số 723/TC-QC ngày 23/8/2010 V/v chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng
công trình của Cục tác chiến – Bộ Tổng Tham Mưu.
6. Địa điểm thực hiện dự án : Số 28 đường 2/4 - Phường Vĩnh Hải - Thành Phố Nha
Trang - tỉnh Khánh Hòa.
7. Diện tích khu đất sử dụng : 1.077,4 m2
8. Mật độ xây dựng : 68% diện tích đất sở hữu.
9. Tổng vốn đầu tư : 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) – nguồn vốn
thực hiện dự án : Vốn tự có, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.
10. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư.
11. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Công Sinh - Giới tính: Nam; Chức
danh: Tổng Giám đốc .
+ Sinh ngày: 13/08/1974; Quốc tịch: Việt Nam.
+ Chứng minh nhân dân: 034074000537 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và
DLQG về dân cư cấp ngày 23/10/2014
+ Địa chỉ thường trú: Số 18, Khu BT4-3, dự án nhà ở Trung văn - Phường Trung
Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
+ Chỗ ở hiện tại: Số 18, Khu BT4-3, dự án nhà ở Trung văn – Phường Trung Văn
- Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
+ Điện thoại: 0258-3783359; Fax: 0258-3783572; Email: ………………………
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ
phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- Lưu HC.

