


CONG TY CÓ PHÅN 

TAP DOÅN DAU TUKTT 
cONG HOA X HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 

DÙe lâp- Ty do - Hanh phúe 
---***-m-----= 

S6:01/2021/KTT/NQBT2-�HÐCÐ 
Hà NÙi ngày 06 tháng 01 n�m 2021

NGHI QUYÉT 

DAI HOI DÖNG CÓ DÔNG BÁT THUÒNG N�M 2020 

cONG TY cô PHÅN TAP DOÀN �ÅÀU TU KTT 

C�n c Ludt Doanh nghiÇp só 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 n�m 2020 cia Quóc HÙi muóc Công 

hoa Xä hoi chù nghïa ViÇêt Nam; 

C�n cit Luat Chimg khoán só 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 n�m 2019 cua Quóc hÙi nuóc Cong hoa 

X� hÙi chç ngh+a ViÇt Nam; 

Can ct Diéu le tó chúc và hoat �Ùng cua Công ty có phán Táp �oàn Dau tu KT; 

Can ct Biên bán hop �¡i hÙi �ông Có �ông b¥t thuong n�m 2020 cua Congty có phán Tap doàn Dau 

tu KTT ngày 06/01/2021. 

Dai hÙi �ông cô �ông �ã nhât trí quyêt ngh/ thông qua ngh/ quyêt cça E�gi hÙi vÛi các nÙi dung 

chinh nhu sau: 

QUYET NGH. 

Diêu 1: Không thông qua phuong án phát hành cô phiÃu riêng lë. (kèm theo tÝ trinh só6 

01/2021/KTT/TTrBT2-HÐQT) 

Dieu 2: Dièu khoàn thi hành 

Nghi quyét này �ã dugc �ai hÙi �Óng cô �ông thông qua và có hiÇu lyc kê tir ngày ký. 

Hoi dong quán tri Công ty có phàn Tp �oàn �§u tur KTT, Ban Tong giám dóc và các 
phong/ban/don vi có liên quan chju trách nhiÇêm thyrc hiÇn Nghi quyêt này, �ám báo Ioi ich cça Cô 
�ông, Công ty và tuân thù theo các quy dinh cça Pháp lut. 

TMDAFH DONG CÒ �ÔNG 
Noi nhan: 

- Các co dong, Website 
-UBCKNN, SGDCK Hà Noi, TTLK; 

CONG CHUTOA 
cO PHAN 

TAP DOAN DAU TU 
KTTI 

- Các TV HÐQT, BTGÐ, BKS; 

4NH P Lurur VT. 

Nguyên Drc HiÃu 



cONG HÒA X HOI CHÚ NGH*A VIÆT NAM 

Doc lp-Tu do- Hanh phúe 
cONG TY CÓ PHÀN 

TAP DOAN �ÁU TUKTT 

Hà Noi, ngày 06 tháng 01 n�m 2021 
So: 01/2021/KTT/TTrBT2-HÐQT 

TO TRINH 
V: Chào bán cô phiéu riêng lë táng von �iêu lÇ 

Kinh gii: D�¡i hÙi �ông có �ôong Công ty Cô phân Tp �oàn Dâu tur KTT. 

Can cr theo Lu�t doanh nghiép só 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020; 

Can ct theo Luât Chimg khoán só 54/2019/0H 14 ngày 26/11/2019; 

C�n c theo Diêu lê tó chic và hoat dóng Công ty Có phân Tåp doàn �áu tu KTT. 

De có dù nguôn vôn phåc vå ho¡t �Ùng �âu tr kinh doanh giai do¡n 2021 2023, 

HÙi dông quån tri Công ty (HÐQT) kính trinh �¡i hÙi �ông cô �ông biêu quyêt thông qua 

Phuong án chào bán cô phiêu riêng lë t�ng vôn �ièu lÇ trong quý 1 n�m 2021 (Phuong 

án phát hành �inh kèm). 

Trân trong/ 

TM HOTDONG QUÁN TR. 
cohich HDET 

cO PHAN 
TAP DOAN DAU TU. 

KTT A NH P 
PHO H 

NGUYEN �ÚC HIÉU 
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PHUONG ÁN PHÁT HÀNH CO PHIÉU RIÊNG LË 

(Kem theo To rinh só 01/2021/KTT/TT+BT2.-HDQT ngåy 0601/2021) 

cAN CÚ'PHÁP LÝ CHO VI�C PHÁT HÀNH CÓ PHIÉU 

Can c theo Luat doanh nghiep só 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: 

Can ce theo Luat Chimg khocn só 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019; 

Can ci theo Diêu lê to chic và hoat dong Cong ty Có phán Tâp �oàn �áu tu KTT 

Can et vào kê hogch diu tt và kë hogch kinh doanh cua Cóng ty Có phân Táp �oàn Du 

tr KT7 

1. THÔNG IN VÈ CÔNG TY TRUOc DOT PHÁT HÀNH 

Ten goi: Công ty Cô phân Tâp �oàn �âu tur KTT. 

Ten giao dich quðe te: 

Mã chrng khoán: KTT 

Dja chi: so 161 Nguyen Ngoc Nai, phuong Khuong Mai, qun Thanh Xuân, Hà NÙi 

DiÇn thoai: 038.861.1968 Email: info@kttgroup.com.vn 

Vón dièu lÇ: 29.550.000.000 dông (Hai mroi chin tý, n�m tr�m n�m muoi tri�u dông). 

s uong co ph§n dä phát hành: 2.955.000 co phân. 
Sö lurgng co phân dang luru hành: 2.955.000 cô phân 

UU 

so lrgng có phieu qu§:0 co phân 

TAP D 
I1. THÔNG TIN VÈ DOT PHÁT HÀNH 

HAN 1. MUC�ÍCH PHÁT HÀNH 

Thrc hiÇn �âu tuu mua 95% vôn góp t¡i Công ty TNHH Premier Central, mã sô DN 

0108781743, giá trË dâu tu là: 143.250.000.000 �ông (MÙt tr�m bôn muoi ba ty hai tr�m 

n�m muoi triÇu �ông). 
Dau tu mua thêm 3.000.000 cô phân (Ba triÇu cô phân), chiêm 28,3% vôn �ieu lÇ cça Công 

ty Cô phân Bât �Ùng sån Singland, giá mua 10.000 d'cp, giá trË �âu tu là: 30.000.000.000 

dong (Ba muoi tý �ông). 
Bo sung vôn luu �Ùng cça Công ty, sô tiên là: 26.750.000.000 �ông (Hai muoi sáu tý bày 

träm n�m muoi tý �ông). 

Tong sÑ vón cân bô sung: 200.000.000.000 �ông (Hai tr�m tý �ông). 

2. PHAM VI PHÁT HÀNH 

Co phieu Công ty Cô phân Tp �oàn �âu tu KTT. 

Co phi¿u phÕ thông. 
Ten co phiêu chào bán: 

Loai có phiêu: 
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10.000 dong (Muroi nghin �ông). 
Tói da 20.000.000 co phàn (Hai muoi triÇu co 

Mênh giá có phiéu: 

Sô luong cô phân chào bán: 

phieu). 

Tong giá trË cô phiêu chào bán: Toi da 200.000.000.000 dôong (Hai tr�m tý �ông) 

(tính theo mÇnh giá) 

Doi tuyng chào bán: Chào bán cho các nhà �âu tu chiên lurgc/�ôi tác khách hàng thân thiet. 

Hinh théc chào bán: Chào bán riêng lè cho duói 100 nhà �âu tu. 

Tiêu chí lya chon �ôi trong chào bán: �ê tham gia vào �ot chào bán cô phiêu riêng lë 

cua công ty, các nhà �âu tu là các tô chéc, cá nhân trong nuóc ho·e nuóc ngoài phài �áp 

úng mÙt trong nhïng tiêu chí sau: 

+Có tièm luc tài chính m¡nh, hÑtrã duge cho Công ty vê vôn. 

+Có n�ng lyc chuyên môn, có khà n�ng hô tro hiÇu quå cho Công ty trong quá trinh 

phát triên. 
+Các co d�ông, �ôi tác khách hàng thân thi¿t có quan hÇ hop tác kinh doanh vÛi công 

ty 
Giá chào bán: Không thâp hon 10.000 dông/có phân. 

Danh sách các �ôi trong chào bán: �¡i hÙi �ông cô �ông thông qua danh sách các �ôi 

turong chào bán và sô luong cô phân chào bán, nhu sau: 

Ty lÇ so 

hïu/Von 
Ho và tên Mä só DN/SP 

TT 
só luong CP Giá Giá trË (�Óng) dieu le 

�oi tác CMND cháo bán mua CP 
sau khi 

t�ng vôn 

Cong ty 
Co phan 
Dâu tu 10.000 

5.500.00 55.000.000.000 23,95% 
01 

Thuong d/cp

m¡i ViÇt 
Phúc 

Ong 10.000 

Nguyen 5.500.000 55.000.000.000 21,79% 
02 d/cp 

Dúc Hiêu 

Bà 10.000 

3.500.000 35.000.000.000 15,24% 
03 Nguyên d/ep 

Thi 
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Nhung 

Bà D·ng 10.000 
3.000.000 30.000.000.000 13,06% 

04 Thùy d/cp 

Duong 

Bà 10.000 
2.000.000 20.000.000.000 8,71% 

05 Tràn Bích d/ep 
Liên 

Công ty 
10.000 

Co phân 
06 

6,50% 1.000.000 d/cp 
10.000.000.000 

HNI Hà 

Noi 
200.000.000.000 87,02% 

TÕng: 20.000.000 

Dai hÙi dông cô �ông üy quyên cho HÙi �ông quån trË chç �Ùng tim kiêm, lya chon và 

thông qua danh sách nhà �âu tu �uge tham gia mua cô phân chào bán riêng lë, �àm phán 

các diêu kiÇn vê giá và các �iÁu kiÇn ràng buÙc khác �é �äm bào �ot phát hành t�ng vôn 

duoc thành công và �em l¡i loi ích cao nh¥t cho các cô �ông và Công ty. Dai hÙi �ông cô 

dông ùy quyên cho HÙi �ông quàn trË duçc toàn quyên quyêt �Ënh �ôi tuçng chào bán mà 

không cân phäi xin ý kiên cça �¡i hÙi �ông có �ông và không cân phâi thuc hiÇn chào 

mua công khai kê cà trong các truong hop: 

+Chào bán cho các tô chéc, cá nhân dân �ên tý lÇ so hïu cça các �ôi tuong chào bán vuot 

múc sò hïu duoc quy �Ënh t¡i Khoån 11 �iêu 1 Lut sua �ôi, bô sung mÙt sô diêu cça Luât 

Chúng khoán. 

+Chào bán dan �ên týy lÇ so hïu cô phân cça mÙt tó chérc ho·c mÙt cá nhân ho·c mÙt 

nhóm to chéc, cá nhân và ngudi có liên quan t�ng të 10% trô lên vôn �iêu lÇ cça tó chéc 

phát hành trong mÙt dot chào bán ho·c nhiêu �ot chào bán trong 12 tháng gân nhât. 

AN 
U DA 

Phrong án xë lý só có phân không phân phói h¿t: 

Dai hÙi �ông cô �ông uý quyên cho HÙi �ông quàn trË toàn quyên phân phôi só có phiéu 

mà nhïng �ôi tuong �uçe mua cô phiêu chào bán riêng lë không ��ng ký mua hêt vói giá 

bán không thâp hon 10.000 �ông/cô phân. HÐQT duoc toàn quyên quyêt �Ënh vê �iêu kiÇn 

và dói tuong du kién chào bán sô có phiêu chua phân phôi h¿t mà không cân phåi thåc hiÇn 

lay y kiên �HÐCÐ và không cân phäi thrc hiÇn chào mua công khai kê cå trong các 

trurong hop sau: 

+Chào bán, phát hành cho các tô chéc, cá nhân dân dên tý lÇ so hïu cça các �ôi tuçng này 

vuot múc sß hîu phäi chào mua công khai. 

+Chào bán, phát hành dan �ên tý lÇ sß hïu cô phân cça mÙt tô chúc ho·c cá nhân ho·c 

mÙt nhóm tô chéc, cá nhân, nguoi có liên quan t�ng të 10% trò lên vôn diÃu lÇ cça công ty. 
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Han che chuyên nhuong: Co phiéu phát hành riêng lè cho �oi tác chi¿n luoc, có dông 

lón, �ói tác khách hàng thân thiêt: BË h¡n chê chuyên nhuong trong thÝi h¡n 01 (mot) 

n�m kê të ngày hoàn thành �ãt chào bán. 

Phuong án së dång vôn thu duoe tië dot chào bán: Theo quy �Ënh nhu Muc �ích phát 

hành tai To trinh này. Uy quyên cho HÙi �ông quàn trË quyêt �Ënh/thay �ôi phuong án sù 

dung chi tiêt nguôn vôn thu duçc të viÇe phát hành cô phiêu c�n cú theo nhu câu cça 

Cong ty, phù hop vÛi tinh hinh thyrc tè. 

Thoi gian thyc hiÇn: Uy quyên cho HÙi �ông quan tri quyét dËnh thöi diém chào bán 

nhung không vuot quá thÝi diêm tô chúc �HÐCÐ thuÝng niên n�m 2021 du kiên vào 

tháng 04/2021. 

III LUU KÝ VÀ NIÊM YÉT BÓ SUNG CÓ PHIÉU PHÁT HÀNH THÊM 

Toàn bÙ so có phân phát hành thêm së duãc niêm yét bô sung trên So giao dËch Chéng khoán Hà 

Noi và d�ng ký luu ký bô sung t¡i Trung tâm Luu ký chúng khoán Vi�t Nam sau khi hoàn tât dot 

phát hành. 

IV. SUA DOI KHO�N 1 �IÈU 6 �IÈU L� cÔNG TY VÀ PHr LrC 1 DÍNH KÈM 

THEO QUY MÒ VÓN MÓI SAU KHI HOÀN THÀNH �OT CHÀO BÁN 

v.ÜY QUYÈN 
HÙi �ông quän trË kính trinh �¡i hÙi �ông cô �ông xem xét và thông qua phuong án phát hành 

nêu trên, �òng thoi üy quyên cho HÙi �ông quàn tri: 

Xây dyng phuong án phát hành và phuong án së dung vôn chi tiêt bao gôm nhung không 

giói han: quyêt �Ënh sô luong cô phiêu chào bán; tý lÇ phân phôi, phê duyÇt tiêu chí và �ôi 

turong phát hành cy the. 

Lva chon thÝi �iêm chào bán; 

Lura chon nhà �âu tu phù hop vÛi tiêu chí �ã �at ra; 

Lp phuong án xë lý sô cô phiêu khng chào bán hêt (nêu có); 

Can dói �Á phân bô và së dång sô tiên thu �uge të �ot chào bán vào các måc �ích nêu trên 

mÙt cách hop lý. C�n cé vào tinh hinh sån xuât kinh doanh cça Công ty, HÙi �ông quàn tri 

duoe phép sua �ôi, bô sung måc dích phát hành và phuong án su dång vôn (nêu cân thiêt) 

dam bào hiÇu quå và loi ich cho Công ty, cho các cô �ông và báo cáo l¡i �ai hÙi �ông co 

�ông gân nhât. 

Quyêt dinh và thuc hiÇn các công viÇc và thç tuc liên quan �ê thrc hiÇn viÇc phát hành. 

Thrc hien các thç tyc thay �ôi Giây chéng nhân d�ng ký doanh nghiÇp vói Sö Kê ho¡ch và 

Dàu tu TP. Hà NÙi sau khi hoàn tât �ot phát hành cô phân. 

Chù dong sua �ôi, bô sung �iêu lÇ tô chéc và ho¡t dÙng cúa Công ty Cô phân Tp doàn 

Dâu tu KTT theo quy mô vôn diêu lÇ mÛi täng thêm. 

TU 
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Thye hiÇn �äng ký luu ký bô sung t¡i Trung tâm Luu ký Chúung khoán ViÇt Nam, niêm y¿t 

bo sung tai So Giao dich Chéng khoán Hà NÙi �ôi vói toàn bÙ sô luçng co phân phô thông 

duoe phát hành theo phuong án �ã duoc �HÐCÐ thông qua. 

Ngoài nhïng nÙi dung ùy quyên trên dây, trong quá trinh thåc hiÇn phuong án phát hành, 

Dai hÙi �ông cô �ông ùy quyên cho HÙi �ông quàn trË bÑ sung, chinh sua, hoàn chinh ho·c 

thay �ôi phuong án phát hành theo yêu câu cça co quan quan lý Nhà nuóc sao cho viÇc huy 

Ùng vôn dugre thirc hiÇn mÙt cách hop pháp và dúng quy djnh. 

TM. HOFBÔNG QUÁN TR. 
Chu teh HÐQT 

cONG TY 
cO PHAN i TAP DOAN DAU o 

KTP- HÀ NH P O HA 

NGUYÉN DÚC HIÉU 
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