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PHƯƠNG ÁN  
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN NĂM 2016 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
 

I/  ĐÁNH GIÁ HI ỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TĂNG NĂM 2015 
1. Nội dung tăng vốn 

a. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015 

b. Phương án tăng vốn: Tăng vốn bằng việc chia cổ tức tăng thêm 20%. 

c. Số vốn sau khi tăng thêm 63,707 tỷ đồng. 

2. Đánh giá hiệu quả qua việc tăng vốn 
a. Đảm bảo vốn đầu tư vào các công ty thành viên mở rộng sản xuất 

b. Đảm bảo cân đối vốn đầu tư ngắn hạn và dài hạn. 

II/ PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 2016 
1. Nguyên tắc tăng vốn điều lệ 

a. Đảm bảo đúng pháp luật của nhà nước. 

b. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông hiện hữu. 

c. Đảm bảo điều kiện nâng cao khả năng huy động vốn của công ty. 

2. Phương án tăng vốn điều lệ 
a. Phương thức tăng vốn điều lệ 

- Đối tượng được tăng vốn: Cổ đông hiện hữu 
- Tỷ lệ tăng vốn: Tăng 20% vốn điều lệ hiện nay. Cụ thể cứ một cổ 

phần hiện hữu tăng thêm 0,2 cổ phần.  
- Hình thức tăng: Chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng thêm. Đối với các cổ 

phiếu lẻ: được thanh toán bằng tiền mặt. 
- Tổng vốn điều lệ sau tăng vốn là 76,448 tỷ đồng  

b. Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2015 đến tháng 01/2016 

III/ K Ế HOẠCH SỬ DỤNG VỐN 
1. Đầu tư vào các công ty thành viên để mở rộng sản xuất kinh doanh 
2. Đối ứng để huy động vốn lưu động phục vụ kinh doanh 

 

Nơi nhận: 
- ĐHCĐ 
- HĐQT, BKS 
- Ban TGĐ 
- Lưu văn thư 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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