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TỜ TRÌNH
Về việc chấp thuận tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ
phiếu GVR của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông Công ty mẹ - Tập đoàn CNCSVN
Căn cứ Quyết định số 2090/QĐ-TTg ngày 26/12/2017 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần
Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; trong đó, cơ cấu cổ phần
phát hành lần đầu là: cổ phần nhà nước là 3.000.000.000 cổ phần (chiếm 75%
vốn điều lệ), cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược trong nước là 475.123.761
cổ phần ( chiếm 11,88% vốn điều lệ), cổ phần bán đấu giá công khai và bán ưu
đãi cho tổ chức công đoàn, người lao động trong doanh nghiệp là 524.876.240 cổ
phần (13,12% vốn điều lệ);
Căn cứ Công văn số 3460/VSD-ĐK ngày 12/3/2018 của Trung tâm lưu ký
chứng khoán Việt Nam về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của doanh nghiệp và bổ sung
tài liệu đăng ký lại thông tin với VSD;
Trên cơ sở tỷ lệ cổ phần nhà nước giữ 75%/ vốn điều lệ theo phương án cổ
phần hóa được phê duyệt và các quy định về cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến
lược, có tỷ lệ 11,88% vốn điều lệ; Tập đoàn đề nghị tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối
với cổ phần phổ thông còn lại của Công ty mẹ - Tập đoàn (GVR) tối đa 13%/ vốn
điều lệ (520.000.000 cổ phần)
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng.
Nơi nhận:
-

Quý Cổ đông;
Đại hội đồng cổ đông;
Lưu: VT, TCKT.
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