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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  LẦN 2 NĂM 2020

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi
hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi
hành; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sun g một số điều của Luật
Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1  kính trình Đại hội đồng cổ
đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười ng àn đồng một cổ phần).

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.880.530 cổ phần.

- Vốn điều lệ hiện tại: 48.805.300.000 đồng.

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 10.119.470 cổ phần.

- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 101.194.700.000 đồng.

- Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành: 15.000.000 cổ phần.

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.000.000.000 đồng.

- Giá chào bán: tối thiểu 15.000đ/cổ phần.

- Nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán cụ thể được xác định theo thỏa
thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá thị trường  tại thời điểm
phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách mỗi cổ phần của DECOFI tại thời điểm
phát hành.

- Đối tượng phát hành: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và/hoặc ngoài nước.

- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng
nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
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- Phương án sử dụng vốn: toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty
dùng để đầu tư trang thiết bị xâ y dựng và bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp, bao
gồm:

 Mua sắm/đầu tư trang thiết bị:

o Đầu tư máy móc thiết bị tại  Xưởng kết cấu thép: dự kiến 15 tỷ đồng.

o Đầu tư máy móc thiết bị xây dựng hạ tầng: dự kiến 22 tỷ đồng

 Bổ sung vốn hoạt động cho hoạt động xây dựng:

o Công trình Dự án Bảo lộc, Lâm đồng: dự kiến 45 tỷ .

o Công trình Nhà kho A1-A2 Công ty RK Resource (giá trị hợp đồng 33 tỷ
đồng).

o Công trình Nhà xưởng Z – Công ty RK Resource (trị giá hợp đồng 49 tỷ
đồng).

o Công trình Nhà kho (cạnh sân bóng) Công ty RK Resource (giá trị hợp đồng
dự kiến 46 tỷ đồng).

o Công trình resort Phan Thiết.

o Các công trình xây lắp khác.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào

bán vào các mục đích và các công trình nêu trên một cách hợp lý, bảo đảm hiệu quả
và lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng
các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

 Có tiềm lực tài chính;

 Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, xây dựng,
quản trị doanh nghiệp (nếu là cá nhân);

 Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng hoạt động
sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nguồn vốn,…;

 Có khả năng gắn bó và đồng hành phát triển cùng Công ty.

- Danh sách nhà đầu tư  dự kiến mua cổ phần (Nhà Đầu Tư) :

Stt Nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ Số cổ phần
chào bán

1 Công ty TNHH
Sản xuất –

Thương mại và

Dịch vụ Thái
Hưng Long

Số 0302088547 do Sở
Kế hoạch và Đầu tư TP.
HCM cấp lần đầu ngày

05/07/2000

32 Hiệp B ình,
P. Hiệp Bình

Phước, Q. Thủ
Đức, TP. Hồ

Chí Minh

6.000.000
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Stt Nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ Số cổ phần
chào bán

2 Công ty TNHH
Sản xuất – Xuất

nhập khẩu –
Thương mại Dịch

vụ tổng hợp
Hoàng Vũ

Số 3400362659 do Sở
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Bình Thuận cấp lần đầu

ngày 03/04/2003

116 Thủ Khoa
Huân, P. Bình

Hưng, TP. Phan
Thiết, tỉnh Bình

Thuận

4.119.470

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Thái Hưng Long và Công ty
TNHH Sản xuất – Xuất nhập khẩu – Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Vũ là
người có liên quan ông Võ Thành Khương (ông Võ Thành Khương là Chủ tịch kiêm

Giám đốc các công ty này).

- Tổng số cổ phần các Nhà Đầu Tư dự kiến mua cổ  phần đang sở hữu: 0 cổ phần.

- Tổng số cổ phần của người có liên quan của các Nhà Đầu Tư đang sở hữu: 235.000
cổ phần.

- Tổng số cổ phần của các Nhà Đầu Tư và người có liên quan của các Nhà Đầu Tư
đang sở hữu: 235.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần của các Nhà Đầu Tư và người có liên quan của các Nhà Đầu Tư dự
kiến sở hữu sau đợt chào bán: 10.354.470 cổ phần.

- Tỷ lệ sở hữu của các Nhà Đầu Tư và người có liên quan của các Nhà Đầu Tư dự
kiến sau đợt chào bán: 69,03% vốn điều lệ.

- Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phần chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển
nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp
chuyển nhượng cổ phần đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán
chuyên nghiệp, chuyển nhượng cổ phần giữa các nhà đầu tư chứng khoán  chuyên
nghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết: số cổ phần chào bán riêng lẻ cho các
nhà đầu tư không phân phối hết (nếu có), sẽ được HĐQT DECOFI tiếp tục chào bán
cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán
không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ này

không vượt quá phạm vi ban đầu của đợt chào bán riêng lẻ, đảm bảo tăng đủ vốn
điều lệ và đối tượng đư ợc mua không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội
đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2020 hoặc năm 2021, sau khi nhận được
văn bản chấp thuận của UBCKNN.

- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niê m yết bổ sung: toàn bộ số cổ phần phát hành

thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy
định của pháp luật.
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- Chào mua công khai: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
việc nâng tỷ lệ sở hữu của ông Võ Thành Khương và các Nhà Đầu Tư (là người có
liên quan của ông Võ Thành Khương)  tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số
1 trong đợt chào bán riêng lẻ này  mà không phải thực hiện chào mua công khai theo

quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực
hiện phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện
hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Quyết định giá chào bán cho các nhà đầu tư, tối thiểu 15.000đ/cổ phần nhưng  không
thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách
mỗi cổ phần của DECOFI tại thời điểm phát hành.

- Cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng  công trình do Công ty
thi công theo tình hình thực tế và hợp lý, bảo đảm hiệu quả và lợi ích cho Công ty
và cổ đông.

- Quyết định phân phối số cổ phần dư không phân phối hết trong đợt chào bán riêng
lẻ theo các nguyên tắc nêu trên.

- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức
vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi kết
thúc đợt phát hành.

- Tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh  nghiệp theo quy định.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phần
chào bán thành công theo đúng quy định của pháp luật.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện p hương án phát
hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát
hành (ngoại trừ Danh sách Nhà đầu tư) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước
và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện Phương án phát hành
hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông  xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

đã ký

Hoàng Văn Thắng


