CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
Số: 08/2018/TT-ĐHĐCĐ/F.I.T
----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o------Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018
TỜ TRÌNH

V/v: Gia hạn phương án 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;

-

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/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 gia
hạn phương án 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 phần phát hành:

-

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

-

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

-

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

-

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

3.000.000 cổ phần

 Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP; quyết định tiêu chuẩn, danh
sách cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu ESOP, nguyên tắc xác định số cổ
phiếu được phân phối cho từng đối tượng cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và
nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu;

 Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu ESOP còn lại trong trường hợp đối tượng được
mua không mua hết;

 Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh số lượng cổ phần ESOP phát
hành, giá phát hành, thời gian thực hiện, điều kiện hạn chế chuyển nhượng trên cơ sở đảm
bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

 Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà
nước; thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam,
niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng
cổ phần ESOP được phát hành.

 Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi
hoàn tất đợt phát hành;

 Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều
lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.



Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP.

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./.
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