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MASAN GROUP CORPORATION  
8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, District 1,  
Ho Chi Minh City, Viet Nam. 
Phone    : (+84 28) 6256 3862 
Facsimile  : (+84 28) 3827 4115  
Web          : www.masangroup.com 

TỜ TRÌNH BÁN CỔ PHIẾU QUỸ    
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc 

hội thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua ngày 25/04/2014 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 110/2018/NQ-HĐQT ngày 29/3/2018.   

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công Ty”) kính trình Đại Hội 

Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công Ty như 

sau:   

 

 Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công Ty (“Phương Án Bán Cổ Phiếu 

Quỹ”): 

 

1. Nhằm đảm bảo huy động vốn một cách linh hoạt, tối ưu hoá bảng cân đối tài chính của 

Công Ty, tăng trưởng lợi nhuận, phê duyệt Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ như sau: 

 

- Loại cổ phiếu được bán: cổ phần phổ thông (cổ phiếu quỹ). 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần. 

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện bán: 109.899.932 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: tối đa 109.899.932 cổ phiếu.  

- Giá bán: do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Đối tượng nhà đầu tư: uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và không nhất 

thiết phải là cổ đông hiện hữu của Công Ty. 

- Số đợt thực hiện giao dịch: một hoặc nhiều đợt, uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị 

quyết định. 

- Các điều kiện bán khác: uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với quy 

định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
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2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch 

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty:   

 

a. phụ thuộc vào điều kiện thị trường và nhu cầu vốn của Công Ty, quyết định việc 

Công Ty có bán cổ phiếu quỹ hay không, số lượng cổ phiếu quỹ bán từng đợt; 

 

b. quyết định cấu trúc bán cổ phiếu quỹ và các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ 

phiếu quỹ theo Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Mục 1 trên; 

 

c. làm rõ, bổ sung hoặc sửa đổi Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ theo yêu cầu của Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác, và/hoặc 

cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và/hoặc cho mục đích 

phù hợp với điều kiện thị trường, lợi ích của cổ đông và của Công Ty;  

 

d. tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác đối với việc bán cổ phiếu quỹ 

theo Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Mục 1 trên; 

 

e. đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, giao dịch cụ thể liên quan đến 

việc bán cổ phiếu quỹ theo Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Mục 1 trên 

và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan, bao gồm các 

bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có); và 

 

f. quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất 

Phương Án Bán Cổ Phiếu Quỹ quy định tại Mục 1 trên.  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2018 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

[đã ký và đóng dấu] 

 

 

NGUYỄN ĐĂNG QUANG 


