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TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2020 

V/v Thông qua việc Lotus Capital bán cổ phiếu mã MPT 

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 

62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng 
khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen. 

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem 
xét thông qua việc Lotus Capital thoái khoản đầu tư của công ty, cụ thể như sau: 

- Mã cổ phiếu: MPT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền. 

- Khối lượng bán: 1.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu) 

- Giá bán dự kiến: Từ 1.600 VND/cổ phiếu đến 1.900 VND/cổ phiếu (Bằng chữ: từ một nghìn 

sáu trăm đồng một cổ phiếu đến một nghìn chín trăm đồng một cổ phiếu) 

- Tổng giá trị thu về dự kiến: Từ 2.400.000.000 VND đến 2.850.000.000 VND (Bằng chữ: từ 

hai tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn đến hai tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn.) 

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 

Thời điểm dự kiến thực hiện: 25/02/2020. 

 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. 

Trân trọng./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Các cổ đông của Công ty; 
- Các thành viên HĐQT; 
- Các thành viên Ban GĐ, Ban điều hành; 
- Lưu Văn thư; 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN 
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         Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020 


