CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

PHỤ LỤC 03
THÔNG TIN VỀ TỔNG MỨC SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRƯỚC VÀ SAU KHI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC TỪ LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI VÀ PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO CBNV
(Đính kèm Phương án tăng mức vốn điều lệ năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/4/2022 thông qua)

Sau tăng vốn
Trước tăng vốn (Số liệu tại ngày 11/02/2022)

STT

Tên

Địa chỉ

CCCD/CMND/HỘ
CHIẾU/MÃ SỐ DOANH
NGHIỆP, NGƯỜI ĐẠI
DIỆN THEO PHÁP
LUẬT

TỔNG MỨC SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu theo chương
lợi nhuận để lại
trình lựa chọn dành cho CBNV

Tỷ lệ sở hữu
Tỷ lệ sở hữu cổ
cổ phần so với
Tỷ lệ sở
phần so với vốn Tỷ lệ sở hữu so
Số lượng cổ
Số lượng cổ phần
vốn cổ phần có hữu so với
cổ phần có quyền với vốn điều lệ
phần sở hữu (cổ
sở hữu dự kiến (cổ
quyền biểu
vốn điều lệ
biểu quyết dự
dự kiến sau
phần)
phần)
quyết hiện tại hiện tại (%)
kiến sau tăng vốn tăng vốn (%)
(%)
(%)

231.454.118

24,60%

24,60%

254.599.529

24,60%

24,60%

Số lượng cổ
phần sở hữu
dự kiến (cổ
phần)

254.599.529

Tỷ lệ sở hữu cổ
Tỷ lệ sở hữu so
phần so với vốn cổ
với vốn điều lệ
phần có quyền biểu
dự kiến sau
quyết dự kiến sau
tăng vốn (%)
tăng vốn (%)

24,48%

Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm cập nhật số liệu t.rước và sau khi tăng vốn, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý về Tổng mức sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi tăng vốn theo quy định.
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24,48%

Ghi chú

