PHỤ LỤC 4: TÓM TẮT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO LICOGI 13
I. PHƢƠNG ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN.
1. Tên công ty
Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO LICOGI 13
Tên gọi bằng tiếng Anh
LICOGI 13 RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt

CRENCO JSC

2. Trụ sở công ty: Toà nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Khai thác đá,
cát, sỏi, đất sét; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Khai thác, xử
lý và cung cấp nước; Thoát nước và xử lý nước thải; Các ngành nghề về thi công xây
dựng lắp đặt công trình, thiết bị công trình, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và
điều hoà không khí; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Tư vấn đầu tư.
4. Phạm vi hoạt động: Trong và ngoài lãnh thổ Việt nam. Trước mắt tập trung vào
các hoạt động tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
5. Vốn Điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam) tương ứng
5.000.000 (năm triệu) cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng.
- Cơ cấu vốn:
Cổ đông

No
1

Cổ đông sáng lập là pháp nhân
-

2

Số cổ phần nắm giữ

Tỷ lệ

3.000.000

60%

Công ty cổ phần LICOGI 13

Các cổ đông sáng lập là cá nhân
-

Ông Nguyễn Văn Tiến

1.300.000

26%

-

Ông Phạm Văn Nghĩa

700.000

14%

- Thời hạn góp vốn: trong vòng 90 ngày kể từ khi CRENCO JSC được cấp giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh.
II. MỤC TIÊU THÀNH LẬP :
1. Mục tiêu: Đầu tư dự án thủy điện Champi Pakang – Lào và các dự án năng
lượng tái tạo tại Lào và Việt nam, bao gồm: (1) đầu tư xây dựng và vận hành khai thác
các nhà máy Thủy điện có công suất lắp đặt đến 15 MW và nhà máy điện Năng lượng
mặt trời có công suất lắp đặt đến 10 MW; (2) chuẩn bị đầu tư các dự án cùng loại (quy
hoạch, nghiên cứu, lập dự án đầu tư) để tư vấn, xúc tiến đầu tư phát triển dự án.
Trước mắt là chuẩn bị đầu tư dự án thủy điện Champi Pakang tại Lào.
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2. Thông tin về dự án Champi Pakang:
• Vị trí: nằm cách thị trấn Pakse - tỉnh Champasack – Lào khoảng 20km về phía
Đông – Nam. Công trình thủy điện Champi 1 thuộc dạng khai thác thủy điện đường dẫn.
• Các điều kiện khu vực dự án:
- Công trình thủy điện Champi 1 phát điện với công suất lắp đặt 8.0 MW, điện
năng trung bình khoảng 36.5 triệu KWh/năm. Diện tích lưu vực đến tuyến 289km2 với
lượng mưa tương đối lớn, trung bình khoảng 3201mm.
- Công trình nằm cạnh quốc lộ 20 của Lào, nên có điều kiện giao thông tương đối
thuận lợi.
• Tổng mức đầu tƣ sơ bộ:

15.793.000 USD

• Chỉ tiêu kinh tế - tài chính của dự án
- NPV:

3.006.000 USD

- IRR:

16,14%

- Thời gian hoàn vốn:

10,16 năm

Dự án đã tính độ nhạy, theo đó các chỉ tiêu thay đổi + 5% dự án vẫn có hiệu quả.
III. KẾT LUẬN :
Thành lập Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Licogi 13 là cần thiết để mở rộng
ngành nghề SXKD, khai thác tối đa các lợị thế thị trường tại Lào – thị trường rất tiềm
năng đối với ngành sản xuất năng lượng tái tạo, phát huy được những kinh nghiệm đã có
trong lĩnh vực xây lắp thủy điện, tạo công ăn việc làm, duy trì định hướng phát triển
Licogi13 trên ba trụ cột, tạo cơ hội gia tăng lợi nhuận của Công ty.
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