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TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 
(v/v: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ) 

 

 

Kính gửi:    Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Beton 6 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Beton 6; 

- Căn cứ Tờ trình số 2607/2019/TT-HĐQT ngày 26/07/2019 về việc phát hành cổ phiếu 

riêng lẻ để hoán đổi nợ; 

- Căn cứ nhu cầu thực tế và thỏa thuận với các chủ nợ. 

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Beton 6 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả 

thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của Công ty với 

nội dung như sau: 

1. Tờ trình số 2607/2019/TT-HĐQT ngày 26/07/2019 Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2019 đã thông qua phương án phát hành như sau: 

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày 

hoàn tất phát hành. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. 

- Thời gian thực hiện: dự kiến quý 3 – quý 4/2019. 

- Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ: 1.296.024 cổ phiếu. 

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:12.960.240.000 đồng. 

- Giá phát hành để hoán đổi nợ: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

- Tổng giá trị phát hành để hoán đổi nợ: 12.960.240.000 đồng. 

- Tỷ lệ hoán đổi (dự kiến): 01:10.000, tương đương 01 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng 

nợ. 

- Giá trị khoản nợ hoán đổi: 12.960.240.000 đồng. 
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- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày 

hoàn thành đợt phát hành. 

- Đối tượng chào bán cổ phiếu để hoán đổi nợ là các chủ nợ gồm: 

a) Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Ân; Mã số thuế: 0305731452; Địa chỉ: 

12A12 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

b) Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Mã; Mã số thuế: 3700834969; Địa 

chỉ: Số 77B/13, Khu phố Nội Hóa 2 - Phường Bình An - TX Dĩ An - Bình 

Dương. 

- Và một số vấn đề khác. 

2. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 

để hoán đổi nợ như Tờ trình số 2607/2019/TT-HĐQT ngày 26/07/2019 được thông qua 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vì các lý do chính như sau: 

- Đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra kết luận về BCTC soát xét năm 2019 và năm 2020; 

- Có một số vấn đề còn tồn đọng về nghĩa vụ công bố thông tin; 

- Chưa khắc phục các nghĩa vụ khi được các cơ quan quản lý nhắc nhở; 

- Chưa thực hiện việc nộp phạt theo Quyết định xử phạt của UBCKNN. 

3. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: 

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu riêng 

lẻ để hoán đổi nợ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung như đã nêu tại Tờ trình 

số 2607/2019/TT-HĐQT ngày 26/07/2019 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2019 ngày 09/08/2019. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 

nợ của Công ty. Kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:   

- Toàn bộ cổ đông Công ty; 

- Lưu VT.  

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 
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