
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL 

Website: www.sametel.com.vn | Email: khkd@sametel.com.vn  
 

1 
 

Số: 27/2022/TTr-HĐQT                                                         Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022 

 
TỜ TRÌNH 

(Về thông qua báo cáo tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát 
hành riêng lẻ theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 52/2021/NQ/-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2021) 

 

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SAMETEL (“Công ty” hoặc “SMT”); 
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty. 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua báo 
cáo tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ theo NQ 
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 51/2021/NQ/-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2021 đã được thông qua: 

1. Đối với phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu: Công ty đã nộp hồ sơ cho Ủy ban chứng 
khoán và đang thực hiện các nội dung giải trình theo quy định. HĐQT trình ĐHĐCĐ thường 
niên 2022 đồng ý thông qua việc HĐQT tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn đã được 
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 51/2021/NQ/-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2021 thông qua. 

2. Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Hiện tại HĐQT đang xem xét thời điểm phát 
hành để tối đa hóa lợi ích cho Công ty. HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 đồng ý thông 
qua việc HĐQT tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 
số 51/2021/NQ/-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2021 thông qua và HĐQT được toàn quyền lựa chọn 
thời điểm phù hợp để triển khai phương án này. 

3. Ngoài ra, HĐQT đã có văn bản đính chính Phương án phát hành do sai sót trong quá trình 
soạn thảo vản bản, chi tiết tại văn bản số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 17/02/2022 đã được Công 
ty công bố thông tin theo quy định. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Quý cổ đông;  
- Lưu KTTC, Thư ký HĐQT.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
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