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NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban 
hành ngày 29/06/2006; 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu 
khí Cửu Long; 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần 
Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 28/10/2017. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1:  Thông qua Tờ trình số:   __/TTr.HĐQT/PVCL.17 ngày 28/10/2017 về việc phát hành 
cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.  

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 354.998.850.000 đồng 

- Số cổ phiếu trước khi phát hành: 35.499.885 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 35.499.885 cổ phiếu 

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phiếu phổ thông 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 12.000.000 cổ phiếu 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng 

- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 
33,80% 

- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành: 25,26% 

- Vốn điều lệ sau phát hành: 474.998.850.000 đồng 

-  Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 47.499.885 cổ phiếu 

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

 

 

 

Số:  ........../NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.17 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 10 năm 2017 
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 -    Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong quý IV/2017 và quý I/2018 sau khi được Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

-     Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với 
các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của 
Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị 
trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở 
phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 
đồng/cổ phần. 

- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược 

-    Quy định hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế 
chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

- Phương thức xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có):  

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký 
mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm 
tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối 
trong đợt phát hành. 

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 

 Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ 
đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau: 

STT Hạng mục Số tiền (đồng) 

1 Dự án khu 5A 54.500.000.000 

2 Cơ cấu lại nợ vay 16.000.000.000 

3 
Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản 
Đại Phú Xuân 

18.000.000.000 

4 Bổ sung vốn lưu động 31.500.000.000 

 Tổng cộng 120.000.000.000 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu 
được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ 
họp Đại hội cổ đông gần nhất. 

3. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán 

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài 
chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn. 

- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công 
ty ngày càng phát triển bền vững.  

- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, thông qua danh sách 
cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phiếu cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, 
giá bán chi tiết cho từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp 
luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.  
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4. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng phù hợp với quy mô vốn 
điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN. 

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với 
vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng 
quản trị điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của 
pháp luật. 

5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán 
(VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
(HSX) 

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng 
quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và 
đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định 
pháp luật hiện hành.  

6. Thông qua việc ủy quyền 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết 
định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công 
việc cụ thể như sau:  

- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp 
(nếu có thay đổi); 

- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu 
được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện...); 

- Quyết định lựa chọn và lên danh sách nhà đầu chiến lược phù với tiêu chí lựa chọn đối tượng 
được chào bán trong phương án phát hành. Đồng thời báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong 
kỳ họp gần nhất; 

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo 
hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; 

- Được thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình 
thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến 
phương án sử dụng vốn này; 

- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm 
tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối 
trong đợt phát hành; 

- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc chào 
bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược; 

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu 
hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động 
của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng 
hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước; 

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan 
có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; 

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều 
lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất; 
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- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký 
Chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán 
TP.HCM theo quy định pháp luật hiện hành; 

- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết); 

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, 
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành 
(bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) 
theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được 
thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty. 

 

Điều 2: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty thông qua toàn văn tại 
cuộc họp ngày 28/10/2017. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT căn cứ nội dung 
Nghị quyết này để triển khai thực hiện. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông Công ty; 
- UBCK/SGDCK/TTLKCK; 
- Thành viên HĐQT/BKS/BGĐ; 
- Website Công ty CBTT 
- Lưu Thư ký HĐQT 

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 


