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QUYET DINH

Vê viÇc chào bán âu

giá cå lô có phân cûa Tông công ty Dâu tu

và Kinh doanh vôn nhà nróc t¡i Công ty cô phân Ha tâng
và Bât Ùng sån ViÇt Nam (VIID)

TÓNG GIÁM ÓC
Can cu Lu-t Doanh nghiÇp só 59/2020/QH14 ugc
hop tht 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Cn

Quóc hÙi khóa XIV, ky

cr NghË Ënh sÑ 91/2015/NÐ-CP ngày 13/10/2015 cça Chính phù ve

dau tu vôn nhà nuóc vào doanh nghiÇp và quàn lý, së dung vôn, tài sån t¡i doanh

nghiep
Cn

cú NghË Ënh sô 32/2018/ND-CP ngày 08/3/2018 cça Chinh phù ve

sua dôi, bô sung mÙt sô iêu

cça NghË Ënh sô 91/2015/NÐ-CP ngày 13/10/2015

cça Chính phú v âu tu vôn nhà nuóe vào doanh nghiÇp và quàn lý, su dung vón,
tài sàn

t¡i doanh nghiÇp;
Cn c NghË Ënh sô 140/2020/ND-CP ngày 30/11/2020 sua ôi, bô sung

mot sô diêu cça Nghi inh sÑ 126/2017/NÐ-CP ngày 16/11/2017 cça Chính pho

vê chuyên doanh nghiÇp nhà nuóc và công ty trách nhiÇm hïnu h¡n mÙt thành viêr
do nhà nuróc âu tu 100% vôn iÁu lÇ thành công ty co phân; NghË Ënh
91/2015/NÐ-CP ngày 13/10/2015 cua Chính phç vê §u tu vón nhà nuóc vào
doanh nghiêp và quán lý, së dång vôn, tài sán t¡i do¡nh nghiÇp và NghË dËnh sÑ

32/2018/NE-CP ngày 8/3/2018 cça Chính phù sëa oi, bÕ sung mÙt sÑ diÁu cça
NghË dinh sô 91/2015/NÐ-CP cça Chinh phù.
Cän ctNghË Ënh sô 151/2013/NÐ-CP ngày 01/11/2013 cça Chính phù vÁ
chée nng, nhiÇm vu và co chê ho¡t dÙng cça Tông công ty âu
vôn nhà nuóc;

tu và Kinh doanh

Cn cú Nghi dinh sô 147/2017/ND.CP ngày 25/12/2017 cça Chính phç séa

doi, bô sungmÙtsô diêu cüa Nghi dinh sÑ 151/2013/NÐ-CP ngày 01/11/2013 0
Chinh pho vê chéc nng,

nhiÇm vå và co chê ho¡t dÙng cça Tông công ty Dâu tu

và Kinh doanh vôn nhà nuóc;
Cn

cu NghË dËnh sô 148/2017/NÐ-CP ngày 25/12/2017 cça Chính phç vê

Diêu lê to chúe và ho¡t dÙng cça Tông công ty àu

tu và Kinh doanh vÓn nhà

nuoc;

Cn cu Quyêt Ënh sô 25/QÐ-ÐTKDV.HÐTV ngày 30/03/2018 cua HÙi
ông thành viên Tông công ty Ðâu tu và Kinh doanh vôn nhà nuóc ban hành Quy
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chê tô

chúc và ho¡t Ùng

cça

doanh vôn nhà nuóc;

HÙi ông thành viên Tông công ty

u

tu

và Kinh

Cn cú Quyêt inh s
42/QÐ-TKDV.HÐTV ngày 17/5/2019 cça HÙi
dong thành viên Tông công ty âu tur và Kinh doanh vôn nhà nuóc vÁ viÇc ban
hanh Quy chê
Nguòi ¡i diÇn vôn cça Tông công ty âu tu và Kinh doanh vôn
nhà nuóc t¡i doanh
nghiÇp;
Can cú Quyêt dËnh só
79/QÐ-ÐTKDV.HÐTV ngày 27/8/2021 cça HÙi
dong thành viên Tông công ty Dâu tu và Kinh doanh vôn nhà nuóc vê viÇc ban

hanh quy chê mâu vê chuyên nhuong vôn cça Tông công ty âu tu và Kinh doanh
vôn nhà nuóc âu tu t¡i công ty cô

phän,

Cn cu Quyêt dËnh sÑ
97/QÐ-EÐTKDV.HEÐTV ngày 15/10/2021 cça
thành viên vê viÇc ban hành Quy chê bán cô phân cua Tông công ty âu
và Kinh doanh vôn nhà nuóc
tai doanh

HÙi

tur

nghiÇp;
Cn cu NghË quyêt sÑó
358/NQ-ÐTKDV.HÐTV ngày 31/12/2021 cça HÙi
dông thành viên Tông công ty âu tu và Kinh doanh vôn nhà nuóc vê viÇc phê
duyêt phurong án chuyên nhuong phân vôn cça SCIC t¡i Công ty cô phân Ha tâng
và Bât Ùng sàn ViÇt Nam
(VIID);

ôi,

Can cu Quyêt Ënh sô
26/QÐ-TKDV.HETV ngày 29/4/2022 vÃ viÇc sëa
bô sung mÙt sô iêu cça Quy chê tô chéc và
hoat Ùng cça HÐTV SCIC;
Cn cu Quyêt Ënh sô
vê

152/QD-ÐTKDV ngày 25/5/2022 viÇc ùy quyên
vn bàn, hô so, hop ông, thanh lý hop ông và các vn bàn liên
quan truc tiêp tÛi viÇc bán cô phân, bán phân vôn, bán quyên mua cça SCIC t¡i

ký quyêt inh,

các doanh nghiÇp;

Can cu
30/5/2022 cça

Chung
Công ty

thu thâm dËnh giá sô 319/2022/UHY-BCTÐG
TNHH Kiêm toán và Tu vân UHY
vê

ngày

xác
(UHY) tu và Kinh

dinh giá khÝi diêm chào bán cô phân VIID cça Tông công ty âu
doanh vôn nhà nuóc;

viÇc

Cn cú vn bàn sô
ngày 30/5/2022 cça
ty
TNHH Kiêm toán và Tu vân UHY vê viÇc tu vân giá khöi diêm bán cô Côngcça
phân
Tông công ty âu tu và Kinh doanh vôn nhà nuóc t¡i VIID;

319/2022/UHY-BCTV

Xét dè

nghË

cça Ban

Dâu

tu

5,

QUYET DINH:
DiÁu 1: Bán 19.528.409 cô phân (bng chï: MuÝi chin triÇu nm trm hai
muoi tám nghin bôn trm

linh chín cô phân) cça Tông công ty âu

tu và Kinh

doanh vôn nhà nuóc t¡i Công ty cô phân Ha tâng và Bât dÙng sàn ViÇt Nam, vói

tông giá trË theo mênh giá là 195.284.090.000 dông (bäng chï: MÙt trm chín
muoi lm ty hai trm tám tu triÇu chín muoi nghin ông chn).
Giá khoi iÃm lô co phân: 390.569.000.000 ông/lô có
phân (bng chï:
Ba trm chín muoi tý nm trm sáu muoi chín triçu dông mÙt lô cô
phân).
-

Buóc giá: 1.000.000 dông/lô có phàn (bàng chï: MÙt triÇu ông

trên mÙt

lo co phân).

Phuong thúc

bán cô

phân:

Chào bán âu

giá

cà lô (01 lô) toàn

bÙ

sô cô

phan cua SCIC t¡i VIID qua So Giao dich Chúng khoán Hà Noi.

Ty lÇ ·t coc cça nhà §u
phân theo giá khôi iêm.

tur tham

du Chào bán âu giá:

10%

cô

giá trË

të ngày ký. Giao Ban âu
Dieu 2: Quyêt dËnh này có hiÇu luc thi hành kê
cô phân
khoán Hà NÙi, Công ty
tu 5 chù tri phôi hÍp vói So Giao dËch Chúng
cac
và Bât Ùng s£n ViÇt Nam,
cô
Ha
tâng
khoán
Tân
ty
phân
Công
ViÇt,
Chung
nhà nuóc
Dâu tur và Kinh doanh vôn
cça
ty
công
Tông
va
câ
nhän
liên quan
don vj

de thåc hiÇn bán cô phân theo úng quy dinh cça pháp lut

hiÇn hanh./
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Noi nhân:|

Nhu diêu 2;
HÐTV, TGÐ SCIC (ê b/c);
NDD tai VIID (ê p/h);
Luu: VT, TCKT, T5.
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