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Điều 7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận 

chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành 

phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty  đạt các 

mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải 

thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung chi tiết như sau: 

7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ 

đông của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh. 

7.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:  

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT 

- Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT và là Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua 

công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến 

tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trưc tiếp hoặc gián tiếp sở hữu 

đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán 

số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí 

Minh. 

7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa 

thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán. 

7.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận 

chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông 

qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Tỷ lệ biểu quyết 79% 

Điều 8. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công 

ty(Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022). 

Tỷ lệ biểu quyết 81% 

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt  việc thực hiện các giao 

dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 

04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022). 

Tỷ lệ biểu quyết 81% 

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022).  
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