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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 

Số: 10/2017/TT-ĐHĐCĐ/F.I.T 

---------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------o0o------- 

 Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017 

TỜ TRÌNH 

V/v: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên 

----------------------- 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán 

sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, 

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên cụ thể như sau: 

- Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T  

- Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 254.730.247 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phần phát hành: 3.000.000 cổ phần 

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng. 

- Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/số CP đang lưu hành): 1,18 % 

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần 

- Hạn chế chuyển nhượng:  Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm 

- Khối lượng cổ phiếu sau phát hành: 257.730.247 cổ phiếu 

- Vốn điều lệ sau phát hành: 2.577.302.470.000 đồng 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017 

 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí phân phối, lên danh sách và lựa chọn 

thời điểm phát hành. 



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xem xét, cho ý kiến và thông qua./. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: HĐQT, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sang 

 


