






















































 

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Long An, ngày 22 tháng 06 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông MT Gas  

  

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội 

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  

-  Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần MT Gas (MTG). 

Hội Đồng Quản Trị kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua 

phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên 

nghiệp để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau: 

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH: 

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần MT Gas 

2. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần MT Gas 

3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

4. Mã chứng khoán: MTG 

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

6. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật chứng 

khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành 

7. Mục đích chào bán: Nâng cao năng lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty.  

8. Tổng số lượng cổ phần 

đang lưu hành: 

6.300.000 cổ phần 

 

9. Số lượng cổ phiếu quỹ 0 cổ phần 

10. Số lượng cổ phần dự 

kiến chào bán: 

3.500.000 cổ phần 

11. Tỷ lệ số lượng cổ phần 

dự kiến chào bán/ 

Tổng số lượng cổ phần 

đang lưu hành 

55,56% 

12. Tổng giá trị cổ phần 35.000.000.000 đồng 



 

chào bán (theo mệnh 

giá): 

13. Tổng số lượng cổ phần 

dự kiến sau phát hành: 

9.800.000 cổ phần 

14. Vốn điều lệ dự kiến 

sau phát hành: 

98.000.000.000 đồng 

15. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần 

Nguyên tắc xác định giá bán: Theo mệnh giá 

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 35.000.000.000 

đồng 

16. Mục đích tăng vốn: Bổ sung vốn lưu động, mua sắm công cụ dụng cụ, bao bì 

luân chuyển và nâng cấp kho/trạm chiết nạp phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phê 

duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp 

mục đích phát hành được phê duyệt. 

17. Hình thức phát hành Chào bán riêng lẻ 

18. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền 

cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua số 

lượng, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 

được tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu 

chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

19. Tiêu chí lựa chọn nhà 

đầu tư chứng khoán 

chuyên nghiệp 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết 

định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên 

nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm lợi 

ích cho cổ đông và Công ty. 

20. Thông qua việc: Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia 

mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức 

sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 

54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công 

khai. 

21. Hạn chế chuyển 

nhượng: 

Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên 

nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) 

năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp 

chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên 

nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án 

đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa 

kế theo quy định của pháp luật. 

22. Thời gian dự kiến phát 

hành: 

Trong năm 2022, sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được 

UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do 



 

HĐQT quyết định.  

23. Đăng ký lưu ký và 

giao dịch cổ phiếu 

phát hành thêm: 

Thông qua việc Công ty đăng ký chứng khoán bổ sung tại 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay 

đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với 

toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi 

kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật. 

24. Thay đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh 

nghiệp: 

Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc thay đổi vốn điều lệ 

của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn 

cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát 

hành này. 

25. Sửa Điều lệ Công ty: Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công 

ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu 

hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo 

phương án nêu trên. 

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN 

Trình đại hội đồng cổ đông thường niên MT Gas ủy quyền cho HĐQT công ty cp 

MTGas thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu 

trên: 

1. Triển khai phương án phát hành chi tiết: 

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp. 

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đúng quy định.  

- Ủy quyền HĐQT quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số 

vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật. 

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm cả việc bổ sung hoặc 

sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành 

thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù 

hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có). 

- Phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, 

hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định 

của pháp luật. 

- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán 

chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán 

cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

- Quyết định giá chào bán, điều chỉnh giá chào bán (nếu có) cho nhà đầu tư. 

- Sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền 

thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua, hoặc thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) 

cho phù hợp với thực tế kinh doanh đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, 

và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến 

kế hoạch sử dụng vốn. 

 



 

- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu phát hành không phân phối hết 

(nếu có). 

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát 

hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. 

- Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán. 

- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt theo yêu 

cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty 

được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký 

giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới 

việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền. 

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc 

phát hành nêu trên. 

5. Triển khai thực hiện sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ 

trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. 

6. Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực 

hiện các công việc nêu trên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên MT Gas xem xét và thông qua. 

 

 
 


