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QUYẾT ĐỊNH
về việc Tập đoàn thoái toàn bộ vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần

Vĩnh Sơn thông qua chào bán cạnh tranh cả lổ cô phân

CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel):

Căn cứ Nghị định 32/2018/ND-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chinh phủ
về Sia đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/ND-CP ngày 13 tháng
10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản
lý, sử dung vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định sổ 140/NĐ-CP ngày 30 tháng 1l năm 2020 của Chinh phủ
về sửa đối, bổ sung một số điểu của Nghị đinh số 126/2017/ND-CP ngày 16 tháng
1l năm 2017 của Chinh phủ về chyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tu 100% vốn điều
lệ thành công ty cố phẩn; Nghị đinh số 91/2015/ND-CP ngày 13 tháng 10 năm
2015 của Chính phủ vé đâu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp à quản lý, sử
dung vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018NÐ-CP ngày 08 tháng
3 năm 2018 của Chinh phủ sua đối, bố sung một số điều của Nghị định số
91/2015/NÐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà
nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dung vồn, tài sản tại doanh nghiệp

Căn cứ Quyt định sổ 18/0Đ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng
Chinhphủ phêduyệtPhươngán cơcấu lại Viettel giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ văn bản số 3283/BOP-KTe ngày 02/04/2019 của Thủ Trưởng Bộ Quốc
phòng về việc phê dyệt chủ trương Viettel thoái toàn bộ vốn đâu tu tại VĩnhSon;

Căn cứ văn bản số 131/VP-TH ngày 06/01/2021 của Văn phòng Bộ Quốc
phòng vv Viettel thoái vổn tại Công ty Cổ phần VĩnhSon trong năm 2021;

Căn cứNghị quyết đảng iy và Biên bản họp Hội đồng đầu tu ngày 18/02/2019
và báo cáo số 68/BC-ĐTTC ngày 23/04/2020 và 74/BC-ĐTTC ngày 27/04/2020
đãđược Hội đông đấu tư và Đảng iy Tập đoàn thông qua;

Created with Scanner Pro



Căn cứ Thông bảo số 1064/TB-SGDHN ngày 09/10/2020 của SởGiao dịch
Ching khoán Hà Nội vv không tổ chứcphiên đấu giả bản cổphần củaCTCP
Vinh Sơn do Tập đoàn Công nghiệp– Viễn thông Quân đôi sởhữu;

Căn cứ Quyết đnh số 3151/QÐ-CNVIOÐ ngày 13/07/2021củaChủ tich Tập
đoàn về việc thoái vốn cổ phần tại Công ty Cổphần VinhSơnthôngquachàobán
cạnh tranh cả lô cổphần.

Theo để nghị của Trưởng ban Đầu tu Tài chinh;

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Tập đoàn thoái toàn bộ vốn cổ phần tại Vĩnh Sơn theo phương án sau:
Tổng số lượng cổ phần Vietel chào bán: 4.588.500 cổ phần, chiếm 39,9% vốn
điều lệ Vĩnh Son;
Tổng giá trị sổ sách đầu tư của Viettel: 922.480.320.000 đồng (binh quân
201.042 đồng/cổ phần);
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông:
Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần;
Phương thức: chào bán cạnh tranh nguyên lô thông qua Sở Giao dịch chứng
khoán;
Giá chào bán cạnh tranh khởi điểm cà lô: 922.490.394.000 đồng;
Bằng chữ: Chín trăm hai mươi hai tỷ, bôn trăm chin mươi triệu, ba trăm chín uẢNE
mươi tư ngàn đồng chẫn;
Bước giá: 1.000 đồng;
Thời gian công bổ thông tin: Quý II202 1;
Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: năm 2021;
Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh: Nhà đầu tư trong nước.
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Điều 2. Cử các đồng chí sau tham gia Hội đồng đấu giá:

Tên

Ông Đỗ Minh Phương

Bà Nguyễn Thị Hải Lỷ

Bà Nghiêm Phương Nhi

Thành phần

Phó Tồng Giám đốc Tập đoàn
Viettel

TrưởngbanĐầu tu Xây dụng-
Tập đoàn Viettel

TrưởngbanĐầu tư tài chính -
Tập Đoàn Viettel

STT Vai trò

Chủ tịch

2 Thành viên

3 Thành viên

Điểu 3. Ban ĐTTC chủ trì thuê các đơn vị tư vân, phôi hợp với các Ban liên quan
và Người đại diện để thyc hiện các công việc thoái vổn cổ phần;
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Điều 4. Ban ĐTTC phối hợp Ban Pháp chế Tập đoàn phối hợp với đơn vị tư vân
luật (nều có) để đảm bảo các thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư trúng
đấu giá an toàn cho Tập đoàn;
Điểu 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số
3151/QÐ-CNVTQÐ ngày13/07/12021của Chủ tịch Tậ đoàn;
Điêu 6. Các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Tập đoàn và các ban,
đơn vị có tên tại Điều 2, 3, 4 chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày k

Nơi nhận:
- Các Ban: ĐTXD, TCKT, PC;
- Người đại diện Tập đoàn tại Công ty
CP Vinh Sơn;
- HNX, MBS, CTCP Vinh Sơn;
-Luu: VT, ĐTTC. Huấn 10.

Q. CHỦ TỊCH
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