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CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG 47 

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

 Quy Nhơn, ngày  24  tháng 11 năm 2018 

 

NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 
 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47; 

 

QUYẾT NGHỊ 

 

Điều 1: Thông qua việc loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh để tăng giới hạn tỷ lệ sở 

hữu nước ngoài tại Công ty lên 49%, cụ thể như sau: 

Loại bỏ 02 ngành nghề kinh doanh: 

1. Cung ứng và quản lý nguồn lao động (mã ngành 7830). Chi tiết: Dịch vụ đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Điều hành tua du lịch (mã ngành 7912). Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và 

quốc tế, các dịch vụ du lịch khác. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên, quyết 

định các vấn đề có liên quan và tiến hành các thủ tục để thực hiện việc điều chỉnh giới 

hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty với các cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018. 

Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau: 

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua 

ngày 22/04/2018: 21,5 tỷ đồng. 

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 điều chỉnh: 100 tỷ đồng. 

Nếu lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch 100 tỷ đồng, Công ty sẽ trích thưởng tổng cộng 

7% từ lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và phần vượt kế hoạch sẽ trích thưởng 3% từ lợi 

nhuận sau thuế cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát. Tỷ lệ chia 

thưởng cụ thể ủy quyền HĐQT quyết định. 

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần 

từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

1. Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2018 như sau: 

- Tỷ lệ cổ tức năm 2018: điều chỉnh từ 10% vốn điều lệ (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên ngày 22/04/2018 của Công ty) lên tối đa 20% vốn điều lệ. 

- Giá trị chi trả cổ tức: 34.040.260.000 đồng. 

DỰ THẢO 
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- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. 

- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến ngày 

31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018). 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn hình thức 

chi trả, tỷ lệ chi trả cổ tức, thời gian chi trả, quyết định các vấn đề khác liên quan đến 

phương án chi trả cổ tức, thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật để 

thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông. 

2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

- Tên cổ phiếu  : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 

- Mã cổ phiếu  : C47 

- Mệnh giá   : 10.000 đồng 

- Loại cổ phần  : Cổ phần phổ thông 

- Tổng số cổ phần tối đa phát hành: 17.020.130 cổ phần (Mười bảy triệu không trăm 

hai mươi nghìn một trăm ba mươi cổ phần). 

- Tổng giá trị tối đa phát hành theo mệnh giá: 170.201.300.000 đồng (Một trăm bảy 

mươi tỷ hai trăm lẻ một triệu ba trăm nghìn đồng). 

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách 

cổ đông để thực hiện quyền. 

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 

tối đa sẽ được nhận 1 cổ phần mới). 

- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 

Quỹ đầu tư phát triển dự kiến đến ngày 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính kiểm 

toán năm 2018). 

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ 

được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ từ việc làm tròn xuống sẽ được 

cộng dồn lại và chào bán cho Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng 47 với giá 

10.000 đồng/cổ phiếu.  

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 1 và quý 2 năm 2019 sau khi được chấp 

thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm 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. 

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

- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề của phương án phát 

hành cổ phiếu thưởng này (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình 

bày trong phương án phát hành này - nếu có); 

- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành;  

- Quyết định số lượng cổ phần phát hành và tỷ lệ thưởng cho cổ đông (không quá 

17.020.130 CP);  
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- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành theo quy định của pháp luật;  

- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  

- Tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện 

việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;  

- Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới; 

- Và các công việc khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động trong Công ty. 

1. Phương án phát hành: 

- Tên cổ phiếu  : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47. 

- Mã cổ phiếu  : C47. 

- Mệnh giá   : 10.000 đồng. 

- Loại cổ phần  : Cổ phần phổ thông. 

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 850.000 cổ phiếu (Tám trăm năm mươi ngàn cổ 

phần), chiếm 4,994% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty. 

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần. 

- Nguyên tắc xác định giá bán: bán ưu đãi cho người lao động. 

- Tổng giá trị phát hành: 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng). 

- Mục đích phát hành: Thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của người 

lao động chủ chốt tại Công ty. 

- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao 

động của Công ty. 

- Đối tượng phát hành: Các chức danh quản lý, người lao động trong Công ty (danh 

sách do Hội đồng quản trị quyết định). 

- Nguyên tắc/tiêu chí xác định, lựa chọn người lao động và số cổ phần được phân 

phối cho từng người lao động:  

o Cấp bậc quản lý; 

o Mức độ hoàn thành công việc;  

o Thâm niên công tác;  

o Khả năng đóng góp cho Công ty trong thời gian tới. 

- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 

vòng 2 năm kể từ ngày phát hành, cụ thể: 

o Năm 1: hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phần đã phát hành. 

o Năm 2: hạn chế chuyển nhượng 50% số lượng cổ phần đã phát hành. 

o (50% số cổ phiếu phát hành này sẽ được tự do chuyển nhượng sau 12 

tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành, 50% cổ phiếu còn lại được tự do 

chuyển nhượng sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành). 

o Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp người lao động 
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được quyền mua từ chối mua số cổ phần được phân bổ thì Đại hội đồng 

cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho người lao động 

khác trong Công ty. Giá bán và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ 

phiếu tương tự như cổ phiếu bán cho người lao động theo chương trình 

ESOP. 

- Phương án sử dụng vốn: toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty 

dùng để bổ sung vốn kinh doanh. 

- Thu hồi cổ phiếu: nếu người lao động nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế 

chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng giá đã bán cho người lao 

động để làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 

khi được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền sở 

hữu. 

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 1 và quý 2 năm 2019 sau khi được chấp 

thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm 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 trong thời hạn 

quy định của pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành 

và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm: 

- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề của phương án phát 

hành cổ phiếu ESOP (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày 

trong phương án phát hành này - nếu có). 

- Lập và phê duyệt danh sách cụ thể người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP 

và số lượng cổ phiếu ESOP cho từng cá nhân được quyền mua.  

- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

- Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán. 

- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo quy định của 

pháp luật. 

- Tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện 

việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa 

đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới. 

- Và các công việc khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. 

1. Phương án phát hành: 

- Tên Cổ phiếu  : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47. 

- Mã cổ phiếu  : C47. 

- Mệnh giá   : 10.000 đồng. 

- Loại cổ phần  : Cổ phần phổ thông. 
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- Tổng số cổ phần tối đa phát hành: 17.020.130 cổ phần (Mười bảy triệu, không trăm 

hai mươi nghìn, một trăm ba mươi cổ phần). 

- Giá chào bán tối thiểu: 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng/cổ phần). 

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 170.201.300.000 đồng (Một trăm bảy 

mươi tỷ, hai trăm lẻ một triệu, ba trăm nghìn đồng). 

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo giá chào bán: 340.402.600.000 đồng (Ba trăm 

bốn mươi tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, sáu trăm nghìn đồng).  

- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược. 

- Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư trong và ngoài nước phù hợp với sự phát triển 

của Công ty, bao gồm:  

o Đối tác trong và ngoài nước có năng lực tài chính; 

o Đối tác có khả năng tư vấn hỗ trợ cho Công ty về mặt kỹ thuật; 

o Các đối tác là khách hàng có khả năng mang lại nguồn công việc cho 

Công ty; 

o Các đối tác là đơn vị cung cấp, thầu phụ có thể giúp Công ty tăng trưởng 

năng lực thi công và mở rộng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến 

lược phát triển. 

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng 

nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Phương án sử dụng vốn: toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty 

dùng để bổ sung vốn kinh doanh. 

- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

- Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của 

các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% sau đợt chào bán. 

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: số cổ phần chào bán riêng lẻ cho 

các đối tác chiến lược không phân phối hết (nếu có), sẽ được Hội đồng quản trị 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 (20.000 đồng/cổ phần) trên 

cơ sở đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ này không vượt quá phạm vi của đợt chào bán 

riêng lẻ và đối tượng được mua không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 

26/06/2015 của Chính phủ. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 

01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. 

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2019. 

- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm 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. 

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề của phương án phát 
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hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược (bao gồm các quyết định về nội dung 

chưa được trình bày trong phương án phát hành này – nếu có). 

- Xây dựng tiêu chí cụ thể để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tên nhà đầu tư chiến 

lược và số lượng được mua theo những tiêu chí chung đã được ĐHĐCĐ thông qua, 

đảm bảo các đối tác chiến lược không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 

26/06/2015 của Chính phủ. 

- Quyết định số lượng cổ phần phát hành (không quá 17.020.130 CP). 

- Quyết định giá bán với từng đối tác chiến lược (tối thiểu 20.000 đồng/cổ phần).  

- Lựa chọn thời điểm phát hành.  

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành. 

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 

Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

- Tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện 

việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới. 

- Và các công việc khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6: Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty từ mô hình Ban kiểm soát 

sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ và sửa đổi Điều lệ của Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhân sự của Ban kiểm 

toán nội bộ, ban hành quy chế hoạt động, tiến hành sửa đổi điều lệ Công ty và các công việc 

khác liên quan đến việc thay đổi mô hình quản trị Công ty. 

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám 

đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.  
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