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TỜ TRÌNH 

           (V/v: miễn chào mua công khai) 
 
 

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần SAMETEL 
 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty; 
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty. 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông 
(“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau: 

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: 
- Công ty cổ phần Louis Holdings (Mã số doanh nghiệp: 1101573295). 
2. Đối tượng chuyển nhượng: 
- Công ty cổ phần Louis Capital (Mã số doanh nghiệp: 0105787835). 
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 2.800.100 cổ phiếu (hai triệu tám trăm nghìn một trăm cổ 

phiếu), tương đương tỷ lệ 51,21 % tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ 
phần SAMETEL. 
 

3. Nội dung thực hiện: 
Các tổ chức cá nhân nêu tại Mục 1 Tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng  cổ phiếu có 
quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần SAMETEL mà không phải thực hiện thủ tục chào mua 
công khai trong các trường hợp sau: 
-  Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 1 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc 
gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần SAMETEL; 
-  Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 1 sau khi nắm giữ từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 
Công ty Cổ phần SAMETEL mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt 
mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần 
SAMETEL. 

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. 
5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này 

để đảm bảo thực hiện  các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua. 
 

Trân trọng kính trình ./. 
 
Nơi nhận : 
-  ĐHĐCĐ;  
- Thành viên HĐQT, BKS; 
- Lưu Thư ký HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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