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DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
***
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;

-

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ
phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 10/01/2022.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty ra công chúng
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình của
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã trình tại Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể của việc chào
bán cổ phiếu của Công ty ra công chúng được nêu tại Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ
sở hữu theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể của phát hành
cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được nêu tại Phụ lục đính kèm.
Điều 3. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên
nghiệp.
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán
chuyên nghiệp theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể của
chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được nêu tại Phụ lục đính
kèm.
Điều 4. Thông qua nội dung về thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi tỷ lệ sở hữu của
nhà đầu tư nước ngoài.
Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung về thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi
tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty. Nội dung cụ thể việc thay đổi ngành nghề
kinh doanh, thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được nêu tại Phụ lục đính kèm.
Điều 5. Tổ chức thực hiện.
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc triển khai thực hiện các
phương án chào bán, phát hành cổ phiếu nêu tại các Điều 1, Điều 2 trên đây căn cứ theo điều kiện
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thị trường và thực tế hoạt động của Công ty. Việc thực hiện các công việc và thủ tục chào bán,
phát hành cổ phiếu theo các nội dung nêu tại các Điều 1, Điều 2 trên đây có thể được thực hiện
trong cùng thời gian/cùng lúc hoặc thực hiện trong các thời gian khác nhau, tùy theo lựa chọn của
HĐQT. HĐQT có quyền quyết định, thay đổi trình tự và thời gian thực hiện các phương án chào
bán, phát hành cổ phiếu nêu trên khi thấy cần thiết.
Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày
10 tháng 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua và có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký ban hành.
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết
này.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ HIỀN
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PHỤ LỤC: CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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