CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI
------

Số: 38/TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH
“V/v thông qua phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu
tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công
Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (CIDICO);
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
Hội đồng quản trị Công ty Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp –
Thương Mại Củ Chi kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về đề xuất
phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
(VAB), cụ thể như sau:
- Tên khoản đầu tư: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB)
- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 8.890.322 cổ phiếu
- Giá vốn đầu tư: 15.729 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị đầu tư: 139.834.800.000 đồng (tương ứng với 02% phần vốn nắm giữ
tại VAB)
- Mục đích thoái vốn: để chủ động trong việc quản trị tài chính, giảm thiểu tác động
tiêu cực của khoản đầu tư VAB đến tình hình tài chính của CIDICO, đồng thời bổ sung
nguồn vốn đầu tư sinh lời cho công ty.
- Thời gian thực hiện: sau khi VAB niêm yết trên thị trường chứng khoán
- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án
thoái vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, giá thoái vốn. Thực hiện việc thoái vốn và
xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn
tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, cũng như triển khai các công việc liên quan theo
đúng quy định của pháp luật hiện hành.
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Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng kính trình!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.
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TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
PHAN VĂN TỚI
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