
 

 

Số: 03/2014/NQ-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2014       

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh; 

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2014/BB-HĐQT; 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc xử lý cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không 

mua hết trong đợt phát hành tăng vốn lên 750 tỷ đồng, nội dung cụ thể như sau: 

-     Tổng hợp kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt phát 

hành tăng vốn lên 750 tỷ đồng: 

Chỉ tiêu 
Số lượng cổ 

phiếu 

Giá trị cổ phiếu 

(đồng) 

Số tiền đã nộp 

(đồng) 

Phát hành cho cổ đông hiện hữu 10.559.936 105.999.360.000  

Cổ đông hiện hữu đã lưu ký 

đăng ký mua (số liệu do 

TTLKCK cung cấp) 

7.905.567 79.055.670.000 79.055.670.000 

Cổ đông hiện hữu chưa lưu ký 

đăng ký mua tại DXG 
531.542 5.315.420.000 5.315.420.000 

Cổ phiếu dôi dư 2.122.827 21.228.270.000  

-     Số lượng cổ phiếu dôi dư là 2.122.827 (hai triệu một trăm hai mươi hai nghìn tám trăm hai 

mươi bảy) cổ phiếu, sẽ được bán tiếp cho các nhà đầu tư sau: 

Stt Nhà đầu tư 
Thông tin CMND/ĐKKD, ngày 

cấp, nơi cấp 

Số lượng cổ phiếu 

đăng ký mua 

1 Lương Trí Thìn 

 

 1.572.827 

2 Nguyễn Quang Vinh  350.000 

3 Hà Đức Hiếu  200.000 



Stt Nhà đầu tư 
Thông tin CMND/ĐKKD, ngày 

cấp, nơi cấp 

Số lượng cổ phiếu 

đăng ký mua 

Tổng cộng 2.122.827 

-     Số lượng 2.122.827 cổ phiếu nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày 

18/2/2014. 

-     Thời hạn đóng tiền vào tài khoản phong tỏa công ty: trước 17h00 ngày 18/02/2014 

Điều 2: Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

  

 

Nơi nhận:     

- Thành viên HĐQT; 

- Ban TGĐ, Ban KS; 

- Lưu. 

  

 

 

 


