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về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Căn cứ:
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày
29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty 06/2022/BB-HĐQT ngày 30 tháng 08 năm
2022.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua chi tiết phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau:
1. Thông tin quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
−

Công ty cổ phần Đầu tư CMC hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp số 0100104309 được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay
đổi lần thứ 10 ngày 07/09/2020. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh
doanh của Công ty được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh
nghiệp theo đường link sau:
https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=c168

−

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC không quy định cụ thể
giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của
người nước ngoài tại Công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Chứng khoán, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Thông tư số 51/2021/TT1

BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân
trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Hiệp
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
−

Căn cứ Văn bản số 4668/UBCK-PTTT ngày 22/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Đầu

2.

tư CMC, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 0%.
Phương án đảm bảo tỷ lệ sở nước nước ngoài tối đa tại Công ty:

−

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/02/2022, Công ty có 28 cổ đông nước
ngoài. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty hiện tại là 42.112
cổ phần, tương đương 0,93% vốn điều lệ.

−

Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Đầu
tư CMC được xác định là 0%.

−

Đối với chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Cổ đông hiện hữu
thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ sở hữu tại ngày chốt DSCĐ thực
hiện quyền. Sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông, trong
trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu hoặc không mua
hết, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư khác theo
đúng quy định của pháp luật và đảm bảo không thực hiện phân phối cho NĐT nước
ngoài.

−

Đối với phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Công ty thực hiện phát hành 456.105 cổ
phiếu cho các cổ đông theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo
danh sách nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/02/2022
của Công ty có 42.112 cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu, tương đương 0,93%
vốn điều lệ.

−

Đối với phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công
ty: Công ty thực hiện phát hành 228.052 cổ phiếu cho Các thành viên Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Người lao động trong Công ty tại thời điểm

lập danh sách. Theo danh sách thành viên, người lao đông trong Công ty toàn bộ là
người trong nước. Do vậy, phương án phát hành đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước
ngoài. Trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua một phần hoặc toàn phần số lượng
cổ phiếu được phân bổ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phân phối tiếp cho các
người lao động khác.
Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển
khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu của Công ty đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của
Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
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Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/hiện);
-

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

BKS; CBTT;
Lưu VT, QHCĐ.
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