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DIC GROUP 

CÔNG TY CP ĐTPTXD (DIC) SỐ 2 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 

Số:  __/TTr-DIC2-HĐQT Vũng Tàu, ngày … tháng 04 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 
 (V/v thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2021) 

 

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng số 2 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 26/11/2019; 

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều 

của Luật Chứng khoán; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng số 2. 

Trên cơ sở nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động và tăng cường đầu tư máy móc 

thiết bị trong thời gian tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 

phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu trong năm 2021 với nội dung như sau: 

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2  

Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông 

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 

Mã cổ phiếu : DC2 

Mệnh giácổ phiếu:   : 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Số lượng cổ phiếu phát hành : 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu. 

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng 

Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu). 

Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam. 

Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Đối tượng phát hành : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư là các Nhà đầu tư chứng khoán 

chuyên nghiệp 

Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư : - Là tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có tiềm lực tài 

chính, đáp ứng điều kiện NĐT chứng khoán chuyên nghiệp.  

- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty 

phù hợp với quy định của pháp luật. 

Thời gian phát hành :  Dự kiến trong Quý II/2021, Quý III/2021 
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Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ 

tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền chấp thuận. 

Hạn chế chuyển nhượng : 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển 

nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực 

hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, 

quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. 

Đăng ký chứng khoán bổ sung 

và đăng ký niêm yết bổ sung 

: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành cho nhà đầu tư sẽ được đăng 

ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 

Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán, sau khi 

kết thúc việc phát hành. 

Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 25 tỷ đồng, 

được sử dụng cân đối cho việc đầu tư mua máy móc thiết bị và bổ 

sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, dự kiến như sau: 

STT Mục đích 

Giá trị 

(ngàn 

đồng) 

1 

Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công 

xây dựng (Máy ép cọc 860 tấn, vận 

thăng 2 lồng Elimark, giàn giáo…) 

10.000.000 

2 
Bổ sung vốn lưu động thi công các công 

trình 
15.000.000 

Tổng cộng 25.000.000 

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn 

cho việc đầu tư và bổ sung vốn lưu động như trên tùy thuộc vào 

tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số 

tiền thu được từ đợt phát hành, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát 

triển chung của Công ty. 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện: 

- Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư: 

o Lựa chọn đối tượng và số lượng chào bán cụ thể cho từng Nhà đầu tư; Lập phương án xử lý 

số lượng cổ phiếu không mua hết (nếu có); 

o Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

HĐQT được quyền ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà 

đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

o Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án phát hành; xin phép phát 

hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, 

đảm bảo lợi ích cho cổ đông. 
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Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng kính trình!. 
 

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS “để báo cáo”; 

- ĐHĐCĐ  “để thông qua”; 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHẠM ĐỨC DŨNG 

 

o Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, 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 một cách hợp 

pháp và đúng quy định. 

o Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu. 

- Lập hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công 

việc cần thiết để đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung, số cổ phần được phát hành theo phương án 

nêu trên. 

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau 

khi thực hiện phát hành cổ phiếu. 


