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Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc 

Vinh Phuc Infrastructure Development JSC 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Website: www.vpid.vn 

Tel. (0211) 3 720 945 
Email: idv@vpid.vn 

Fax: (0211) 3 845 944 

 
 Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 11 năm 2015 

 

TỜ TRÌNH 

 (V.v: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016) 

Kính gửi:  Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 

26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID; 

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty; 

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/10/2015. 

1. Nhu cầu tăng vốn điều lệ 

Để thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016 và đảm bảo duy trì tốc độ tăng 

trưởng ổn định, đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, HĐQT Công ty nhận 

thấy sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh của 

Công ty. 

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn 

điều lệ trong năm 2016, cụ thể như sau:  

2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ trong năm 2016: 

-  Mục đích phát hành:  Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông 

-  Khối lượng dự kiến phát hành: 50% vốn điều lệ (tại thời điểm phát hành) 

-  Loại cổ phần phát hành:  Cổ phiếu phổ thông 

-  Mệnh giá cổ phần:  10.000 đồng /cổ phiếu  

-  Đối tượng phát hành:  

Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu vào ngày đăng ký 

cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 
bằng cổ phiếu; 

-  Nguồn vốn phát hành: 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và các quỹ 

khác hợp lệ theo quy định của pháp luật; 

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 
50% mệnh giá (tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 100 cổ 

phiếu sẽ được nhận 50 cổ phiếu mới). 
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3. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) 

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ 

phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Nếu tổng số cổ phiếu lẻ do Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ mà vẫn phát sinh cổ phiếu lẻ thì tiếp tục được 

làm tròn xuống đến hàng đơn vị. 

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 

100:50 cổ đông A được nhận thêm 59,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ 

phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được 

nhận 59 cổ phiếu mới và 5.000 đồng tiền mặt. 

4. Đăng ký lưu ký và Niêm yết chứng khoán bổ sung: 

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung 

tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán 

Hà Nội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn cho Hội đồng quản trị về:  

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 theo 

phương án chi tiết tại Mục 2 Tờ trình này phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Công ty và phù 

hợp với quy định của pháp luật; 

- Xây dựng hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và nộp hồ sơ lên 

UBCKNN để được cấp phép phát hành. 

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi được UBCKNN cấp phép phát 

hành. 

- Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo số vốn thực tế tăng thêm tương ứng 

với số cổ phiếu thực tế đã phát hành thêm; 

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành trên, bao gồm cả việc 

đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung 

tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm. 

Hội đồng quản trị VPID kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua  

Xin trân trọng cảm ơn./.  

Nơi nhận: 

- Các cổ đông; 

- TV Hội đồng quản trị;  

- Ban Tổng giám đốc;  

- Ban kiểm soát;  

- Lưu TC-TH.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

Đã ký 

 

 

TRỊNH VIỆT DŨNG 
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