
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: …../2022/TTr/CEO-HĐQT Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

TỜ TRÌNH 
V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 

 

 

 Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O; 

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát 

hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022 (Phương án đính kèm Tờ trình này). Một số 

nội dung chính của Phương án như sau: 

1. Số lượng cổ phần phát hành: 257.339.985 cổ phần, tương đương với 

2.573.399.850.000 đồng. 

2. Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 100% 

3. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 5.146.799.700.000 đồng. 

4. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông. 

5. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phần. 

6. Thời gian dự kiến phát hành: Quý III - Quý IV/2022. 

7. Hình thức phát hành: 

- Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và 

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BKS; 

- Lưu VP 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Văn Bình 

 

  

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại 

Đại hội. 

  


