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Số: 214/2016/CV.CF.VCSC   TP.HCM, ngày 06  tháng 06 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 
 

bán đấu giá phần vốn SCIC tại  

Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ 

 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn 

nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

- Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ và cơ 

chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; 

- Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một 

số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu 

tư vào doanh nghiệp khác; 

- Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11/04/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc Ban hành Quy chế bán 

cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp. 

- Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham 

gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 

- Quyết định số 230/QĐ-ĐTKDV ngày 31/05/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 

vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn 

nhà nước tại Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ; 

- Công văn số 1269/ĐTKDV-CNPN ngày 31/05/2016 của SCIC về việc thông qua hồ sơ đấu 

giá cổ phần SCIC tại Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ; 

- Công văn số 401/2015/CV-CF.VCSC ngày 30/10/2015 của Công ty Chứng khoán Bản Việt 

về việc đề nghị thông qua hồ sơ đấu giá cổ phần SCIC tại Công ty cổ phần Nông sản thực 

phẩm xuất khẩu Cần Thơ; 

- Hợp đồng tư vấn giữa Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công 

ty Chứng khoán Bản Việt số 09/2015/HĐ-TV.VCSC ký ngày 20/01/2015 và Phụ lục Hợp 

đồng số 01-09/2015/HĐ-TV.VCSC ký ngày 17/03/2015 về việc tư vấn và tổ chức bán đấu 

giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ; 

 



 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Quyết định thành lập Ban tổ chức đấu giá phần vốn SCIC tại Công ty Cổ phần 

Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ, bao gồm các thành viên sau: 

Trưởng ban: 

- Bà Phùng Thị Tân Thanh – Phó Giám đốc Bộ phận Ngân hàng Đầu tư CTCP 

Chứng khoán Bản Việt. 

Thành viên:  

- Ông Nguyễn Thành Nghiệp – Phó phòng Kinh Doanh CTCP Nông Sản Thực 

Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ. 

- Ông Nguyễn Tấn Bảo – Chuyên viên cao cấp Bộ phận Ngân hàng Đầu tư 

CTCP Chứng khoán Bản Việt. 

 Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá: 

- Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá, đại diện pháp luật của tổ chức phát hành 

SCIC thống nhất thông qua bản Công bố thông tin, quy chế đấu giá liên quan 

đến tổ chức phát hành theo đúng quy định; 

- Phối hợp Tổ chức bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông 

tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu 20 ngày trước ngày 

thực hiện đấu giá theo quy định; 

- Tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần theo quy định của quy chế này; 

- Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính 

thức; 

- Hoàn tất biên bản bán đấu giá theo quy định; 

- Tổng hợp, báo cáo SCIC tình hình và kết quả bán đấu giá; 

- Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại quy chế này sau khi có 

ý kiến của đại diện SCIC. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận:     

- CTCP Nông Sản Thực Phẩm Xuất 

Khẩu Cần Thơ, SCIC 

- Lưu. 

 

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

Tổng Giám đốc 

(đã ký) 

 

 

Tô Hải 


