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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-ĐHĐCĐ      Tp.HCM, ngày ……. tháng 7 năm 2018 

 

TỜ TRÌNH  
V/v tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam. 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt 

Nam; 

Căn cứ Công văn số 5030/VPCP-ĐMDN ngày 30/5/2018 của Văn phòng Chính 

phủ về kết quả bán cổ phần lần đầu của 3 đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí 

Việt nam 

Căn cứ Công văn số 3142/VSD-ĐK ngày 05/03/2018 của Trung tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài. 

 Ban chỉ đạo cổ phần hoá PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông về tỷ lệ sở 

hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại PVOIL như sau: 

 Tại Quyết định số 1979-QĐ/TTg ngày 8/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa PVOIL, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước 

ngoài (NĐTNN) là 49% vốn điều lệ.  

 Do đã hết thời gian thực hiện chào bán cổ phần theo Phương án cổ phần hóa 

được duyệt, trong thời gian chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, Ban chỉ đạo Cổ 

phần hóa kính trình ĐHĐCĐ tạm thời giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu 

tư nước ngoài tại PVOIL theo kết quả IPO là 6,621% và giao Hội đồng quản trị 

(HĐQT) PVOIL triển khai thực hiện thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền để xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tại 

PVOIL. HĐQT có trách nhiệm công bố kết quả trên website của Tổng công ty để cổ 

đông biết và theo dõi. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CPH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Tuấn  
 

DỰ THẢO 


