
 

Số: 85/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018 
 

TỜ TRÌNH 
V/v: Chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà (Vợ ông 
Võ Anh Linh)) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 

75% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Bưu điện không phải thực hiện chào mua công khai. 

-------------------------------------------- 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện. 
  

Căn cứ:  
- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

- Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 
chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng 
khoán đại chúng dạng đóng; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện; 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện xin Kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua việc chấp thuận cho Ông Võ 
Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà thực hiện mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện để tăng tỷ lệ sở hữu, cụ thể: 

- Bên mua/nhận chuyển nhượng: Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà; 
- Số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng thêm: lên tối đa 75% cổ phiếu có 

quyền biểu quyết; 

- Phương thức giao dịch: mua khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của 

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải thực 
hiện chào mua công khai. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 
Bưu điện thông qua.  

 

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua! 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VT. 

     

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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