
                              

THƯ MỜI HỢP TÁC 

(V/v huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh) 

        Kính gửi: Quý nhà đầu tư 

         Công ty cổ phần KCT Việt Nam xin gửi tới Quý nhà đầu tư lời chào trân trọng, 

lời chúc may mắn và thành công. 

         Cảm ơn Quý đối tác đã hợp tác cùng Công ty cổ phần KCT Việt Nam  (sau đây gọi là 

"KCT") trong việc góp vốn hợp tác phát triển dự án của KCT. 

         Trong thời gian vừa qua, KCT đang nỗ lực trong việc nghiên cứu, đầu tư và phát triển 

dự án Thực hiện mục tiêu mở rộng nhà xưởng, bổ sung thêm thiết bị dây chuyền máy móc 

sản xuất hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất may mặc quần áo bảo hộ lao động cao cấp (“ 

BHLĐ Cao  cấp”) nhằm mang lại lợi nhuận cao và ổn định lâu dài, (sau nhiều năm nghiên 

cứu, qua phân tích và đánh giá thị trường cung cầu về bảo hộ lao động chất lượng cao và 

hơn 5 năm trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh BHLĐ, KCT nhận thấy rằng sản 

xuất kinh doanh BHLĐ Cao  cấp là một lĩnh vực có tốc độ phát triển cao với độ rộng thị 

trường còn chưa được khai thác hết. mục tiêu mang đến giá trị cho các Quý nhà đầu tư đã 

tin tưởng và hợp tác với KCT. 

         Với mục tiêu đó, ngày 08/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCT Việt 

Nam đã đưa ra quyết định số 15/2021/QĐ-HĐQT về việc huy động vốn phục vụ hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Trong đó nội dung như sau: 

 - Huy động vốn từ các cá nhân và tổ chức theo hình thức hợp đồng vay vốn; 

 - Thời hạn hợp đồng: 1 năm; 

 - Lãi suất cam kết: - 10%/Năm đối với thời gian vay =< 1 năm 



                               - 12%/năm đối với thời gian vay > 1 năm ( ĐVT : năm) 

 - Hình thức trả lãi: 6 tháng/lần; 

 - Mục đích phát triển mở rộng: quy mô nhà xưởng, bổ xung thiết bị dây chuyền; 

 - Tài sản đảm bảo: Toàn bộ tài sản của cty KCT 

 - Tổng hạn mức vay: Không quá 06 tỷ VNĐ (6 tỷ đồng). 

Nhà đầu tư mong muốn trở thành cổ đông của KCT  được quyền mua cổ phần ưu đãi 

theo tỉ lệ trong đợt phát hành cổ phần tiếp theo của doanh nghiệp 

Quý đối tác tìm hiểu hợp tác liên hệ: 

Công ty cổ phần KCT Việt Nam   

Địa chỉ: Số 8 Lê Đức Thọ , P Kinh Bắc, Tp Bắc ninh 

Điện thoại: 02223606668 

Email: ceo@kctvn.com 


