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QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

V/v bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam  
tại Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina  

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM 
 

Căn cứ  Luật Doanh nghiệp năm 2014 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam; 

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Chứng khoán 2010; 

Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam; 
Căn cứ Công văn số 4859/UBCK-QLCB ngày 06/8/2018 của Ủy Ban Chứng 

khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina của 
cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 
23 tháng 8 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bán 4.300.800 cổ phần (bằng chữ: Bốn triệu ba trăm nghìn tám trăm cổ phần) 
của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon 
Vina, với tổng giá trị theo mệnh giá là 43.008.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn 
mươi ba tỷ tám triệu đồng). 

- Giá khởi điểm chào bán: 8.935 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Tám ngàn chín 
trăm ba mươi lăm đồng một cổ phần)  

- Hình thức bán: Chào bán cạnh tranh cả lô. Thực hiện chọn nhà đầu tư 
thông qua chào bán cạnh tranh cho dưới 100 (một trăm) nhà đầu tư đủ điều 
kiện tham gia mua cổ phần theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ 
phần của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhựa Youl 
Chon Vina. 

+ Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư đăng ký hợp lệ trở lên: tổ chức chào 
bán cạnh tranh. 

+ Trường hợp có 01 (một) nhà đầu tư đăng ký hợp lệ: thỏa thuận trực tiếp 
để xác định giá bán theo nguyên tắc giá bán không thấp hơn mức giá khởi 
điểm. 

+ Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. 
+ Đơn vị tổ chức chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB 

Việt Nam (KBSV). 
+ Thời gian thực hiện: bắt đầu trong quý 3 năm 2018 
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Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Lê Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 
cổ phần Nhựa Việt Nam: 

  + Quyết định ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh. 
  + Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh. 

+ Đàm phán, ký kết Phụ lục Hợp đồng tư vấn thoái vốn của Công ty Cổ 
phần Nhựa Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina. 

+ Đàm phán, ký kết Hợp đồng bán toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của 
Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty cổ phần Nhựa Youl Chon Vina 
theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và theo quy định của pháp luật.  

+ Hoàn thiện và ban hành Bản công bố thông tin. 
+ Chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa 

Việt Nam thực hiện các bước công việc liên quan đến việc chào bán cổ phần 
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 10/QĐ-
NVN-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa 
Việt Nam. 
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa 
Việt Nam, các Trưởng phòng, ban chức năng công ty, người đứng đầu chi 
nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam và ông Lê Hoàng 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như Điều 3;                                                                     
- Các TV BKS; 
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan; 
- Người được UQ công bố thông tin 
- Lưu: VP, Thư ký CTy. 
  

(công bố thông tin: 24h)       
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