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TỜ TRÌNH CÁC GIAO DỊCH ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY   
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 22/11/2019 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech 

Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 80/2021/NQ-HĐQT ngày 10/03/2021, 

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“Công Ty”) kính 

trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các giao dịch đầu tư của Công 

Ty như sau:  

 

Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao 

dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái 

phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền 

gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng 

Cổ đông theo quy định của Điều lệ (“Các Giao Dịch Đầu Tư”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc: 

    

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp 

đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận 

sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và   

 

2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên 

quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay 

thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có). 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2021 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

 

DANNY LE 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 


