
Tập đoàn CEO thông báo được điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 

và cập nhật tình hình hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ 

Xin trân trọng cập nhật đến các quý vị cổ đông các thông tin quan trọng sau 

đây: 

1. Theo công văn của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 

tại Tập đoàn CEO đã được điều chỉnh lên mức 49%. 

 

Trụ sở chính của Tập đoàn CEO - CEO Tower 



Ngày 27/10/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO, viết tắt: Tập đoàn 

CEO) đã nhận được Công văn số 7138/UBCK-PTTT của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước. 

Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được điều chỉnh tăng lên mức 49%. 

Như vậy, việc nới “room” ngoại của CEO sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài 

có thể gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CEO lên mức tối đa 49%.  

Trước đó, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, 

Tập đoàn CEO đã thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty 

trong đó loại bỏ các ngành nghề kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận 

thị trường để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% theo quy định 

của pháp luật. 

2. Về việc phát hàng tăng vốn điều lệ: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2022 thông qua ngày 29/04/2022 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, dự 

kiến thời gian thực hiện trong Quý 3- Quý 4/2022. Theo tiến độ cập nhật, thủ tục xin cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán dự kiến sẽ được chấp thuận vào cuối Quý 4/2022. Vì 

vậy, thời điểm dự kiến phát hành sẽ lùi lại và rơi vào Quý 1- Quý 2/2023. Thời điểm cụ 

thể phụ thuộc vào thủ tục hoàn thành, phù hợp với tình hình thị trường và quy định của 

pháp luật. 

 


