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

=== ***  === 

Số:           /2017/TTr-HĐQT 

 

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

=== o0o === 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017 

 

 
DỰ THẢO TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017 

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ  
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ,  

   thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và 

kiểm định xây dựng - CONINCO; 

- Căn cứ nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

Nhằm 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, Hội đồng quản trị kính 

trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ như sau: 

I. Thông tin về Công ty trước khi phát hành 

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng 

– CONINCO. 

- Địa chỉ: Số 4, Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

- Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng). 

- Số lượng cổ phần hiện hữu: 6.800.000 cổ phần. 

- Số đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sửa đổi bổ sung lần thứ 6: 0100106169 ngày 

24/02/2017. 

 

II. Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây 

dựng – CONINCO; 

- 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; 
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- 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: HĐQT trình thông qua tại đại hội; 

- 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: HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư được tham gia 

mua cổ phần chào bán riêng lẻ trình thảo luận thông qua tại đại hội. 

- 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 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. 
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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. 

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. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

 
Trân trọng./. 
 
 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
 

 

 


