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xác định giá trị cổ phần của Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông 60 là 7.101 

đồng/cổ phần; 

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐTV ngày 28/09/2017 của Hội đồng thành viên Công ty 

TNHH Mua bán nợ Việt Nam phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của 

DATC tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông 60.  

6. Phương thức thoái vốn: Thông qua đấu giá công khai cổ phẩn  

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh  

8. Thời gian thực hiện thoái vốn. 

Sau khi nhận được Thông báo của UBCKNN về việc nhận được Hồ sơ công bố thông 

tin và theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty 

TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông 60 do Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh ban hành. Dự kiến quý IV năm 2017. 

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến. 

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH 

Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông 60 do Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hồ Chí Minh ban hành. 

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

Theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hưỡng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, theo đó tỷ lệ nắm giữ tối 

đa của nhà đầu tư nước ngoài là 51% tổng số cổ phiếu của một công ty đại chúng. 

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0% vốn cổ phần của Công ty và 

Công ty không là công ty đại chúng. Do đó, Công ty không chịu sự điều chỉnh của 

Nghị định số 60 nói trên. Như vậy, số lượng cổ phần thoái vốn thông qua đấu giá cho 

người đầu tư nước ngoài tối đa là 4.521.145 cổ phần tương ứng với 100% trên tổng 

số lượng cổ phần thoái vốn. 

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng  

Không có 

12. Các loại thuế có liên quan  

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành 

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chương IV: 

“Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này 

được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp”. Theo đó, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sẽ phải nộp 
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thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức 

thuế suất là 22%. 

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN 

- Mục đích của việc thoái vốn cổ phần nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương 

thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại các doanh nghiệp 

khác. Thực hiện theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐTV ngày 28/09/2017 của Hội đồng 

thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam phê duyệt giá khởi điểm bán đấu 

giá cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông 60.  

 

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN 

1. Tổ chức tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn và thực hiện đấu giá 

bán cổ phần 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CN TP. HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: Lầu 2, Số 2A Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028.3821 6362                                 Fax: 028.3821 6361 

2. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI – CPA HÀ NỘI 

Địa chỉ: Số 3, Ngõ 1295, đường Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội  

Điện thoại: (84-024) 3974 5080/81/82  Fax: (84-024) 3974 5083 
 

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC 

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 

Chúng tôi xác nhận rằng Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam là cổ đông có quyền 

sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu 

trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế của chúng tôi. 

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý: 

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá 

chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình Giao 

thông 60 trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là 

đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên 

Bản công bố thông tin này được Agriseco Hồ Chí Minh xây dựng với khả năng và nỗ lực 

cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy do Công ty cổ phần Công trình Giao thông 60 và Công 

ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cung cấp. 






