
 

 

Số: ……/2022/TTr-HĐQT                              Hà Nội, ngày        tháng     năm 2022                 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH  

V/v: Hủy đăng ký công ty đại chúng 

 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Megram 

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 quy định về Công ty đại chúng: 

“Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu 

quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ” 

Tại khoản 1 Điều 38 Luật chứng khoán 2019 quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm 

gửi UBCKNN văn bản thông báo kèm theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ 

chứng khoán Việt Nam cung cấp trong vòng 15 ngày kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 

30 tỷ đồng tỉnh trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp 

ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật này.” 

Theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Megram chốt ngày 15/03/2022, cơ cấu cổ đông của 

Công ty như sau: 

- Số lượng cổ đông: 306 cổ đông; 

- Cơ cấu cổ đông: Cổ đông lớn chiếm 92,34%, cổ đông nhỏ lẻ chiếm 7,66%, cụ thể: 

STT Tên cổ đông Số cổ phần sở hữu 

(cổ phần) 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1 Công ty cổ phần DONAL Việt Nam 15.400.000 35,00 

2 Đỗ Thành Trung 13.565.970 30,83 

3 Lê Anh Đức 7.263.300 16,51 

4 Đỗ Hùng Sơn 2.200.000 5,00 

5 Đỗ Xuân Hiếu 2.200.000 5,00 

6 Cổ đông khác 3.370.730 7,66 

Tổng 44.000.000 100 

Theo đó, ngày 22/03/2022 Công ty cổ phần Megram đã có công văn số 16/2022/TB-MEG 

thông báo tới UBCKNN về việc không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng và chờ xin ý kiến Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc hủy đại chúng và báo cáo tới UBCKNN trong thời gian 

sớm nhất. 

Do vậy, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Megram. 



 

 

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan 

việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu MEG trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu 

ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi có văn bản chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng 

của UBCKNN theo quy định của pháp luật. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
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