
1

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO 

––––––––––––––– 

Số:       /2017/QĐ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––– 

  Hà Nội, ngày  01 tháng 12  năm 2017 

 
 

 
DỰ THẢO  

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ  

VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO 
 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc Hội nước Công Hòa 

Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100106169 do Sở kế hoạch 

đầu tư Tp.Hà Nội cấp lần đầu ngày 24 tháng 01 năm 2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 24 

tháng 02 năm 2017; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, 

thiết bị và kiểm định xây dựng  - CONINCO; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2017 ngày 

01/12/2017; 

Căn cứ Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  bất thường 2017 số 

.............../BB-ĐHĐCĐ ngày  01/12/2017. 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1:   Thông qua toàn văn phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều 
lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, cụ thể: 

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; 

- Số lượng cổ phần phát hành: 2.000.000 cổ phần; 

- Giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng; 

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 88.000.000.000 đồng (Tám mươi tám 

tỷ đồng); 

- Giá phát hành: Được ĐHĐCĐ thông qua; 

- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ; 

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư có năng lực tài chính, có 

năng lực chuyên môn phù hợp với sự phát triển của Công ty; 

- Danh sách đối tượng chào bán: Được ĐHĐCĐ thông qua; 

(Danh sach các nhà đầu tư được mua cổ phần chào bán riêng lẻ theo phụ lục 
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đính kèm) 

- Chuyển nhượng quyền mua: Các nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phần không 

được chuyển nhượng quyền mua;  

- Chuyển nhượng cổ phần: Việc chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn 

chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán; 

- Phương thức xử lý cổ phần từ chối mua: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư 

không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối 

tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn mức giá đã được thông 

qua tại ĐHĐCĐ hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành; 

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý 1 năm 2018, thời điểm cụ thể sẽ do Hội 

đồng quản trị quyết định sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 

thuận. 

III. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành  

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn để 

thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mới trụ sở CONINCO tại số 4 Tôn Thất Tùng và đáp 

ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.  

 

IV. Cam kết đưa cổ phiếu CONINCO vào giao dịch trên thị trường chứng khoán 
có tổ chức  

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO 

cam kết đưa cổ phần phát hành vào lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 

Nam và giao dịch trên thị trường UpCOM sau khi hoàn tất đợt phát hành.  

 

V. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện 

1. Xây dựng phương án phát hành chi tiết: 
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp; 

- Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư; 

- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao 

gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo 

yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công 

ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật; 

- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần 

thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng 

quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải 

đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty. 

2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký 

chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại  thị trường giao dịch chứng khoán 

UpCoM theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới 

việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc 

phát hành nêu trên. 
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5. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành 

và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại đại hội:  

 

Điều 2:  Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị trách nhiệm phổ 

biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh 

thần Quyết định này.  

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.    

 
                                                          
 
 
 
 

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS;    

- Ban Tổng Giám Đốc; 

- Người công bố thông tin; 

- Lưu Công ty. 
 

 
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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PHỤ LỤC  DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN MUA CỔ PHẦN  
 

 (Kèm theo Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường 2017  

theo mẫu ban hành tại NĐ 58/NĐ/CP ngày 20/7/2012) 

 

 

STT Tên nhà đầu tư 

Số Giấy CMND 
hoặc Hộ chiếu 

hoặc GCN ĐKKD 
hoặc Giấy phép TL 
và HĐ (đối với nhà 
đầu tư là tổ chức) 

Số lượng 
cổ phiếu 
sở hữu 

trước đợt 
chào bán 

Số lượng cổ 
phiếu được 
phân phối 

Tổng số lượng cổ 
phiếu sở hữu sau 
đợt chào bán 

Tỷ lệ sở hữu 
sau đợt chào 

bán 

 1           

 2           

 3           

 ...           

 


