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Số: 06 /TT- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v: Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Đức Giang
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Căn cứ Điều lệ của TCT Đức Giang được xây dựng từ 11/2008 theo luật doanh
nghiệp năm 2005 cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với luật doanh nghiệp sửa đổi
năm 2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 27 tháng
11 năm 2017;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 12/03/2019.
HĐQT Tổng công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát
hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Đức Giang như sau:
I. Phương án phát hành:
1. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ
sở hữu.
2. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký
cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chia cổ phiếu.
3. Đặc điểm của cổ phiếu phát hành thêm:
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.818.840 cổ phiếu (bằng chữ: một triệu
tám trăm mười tám ngàn, tám trăm bốn mươi cổ phần) chiếm 23,3% vốn điều lệ
của công ty
- Giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 18.188.400.000 đồng.
- Cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua
4. Nguồn vốn thực hiện: lấy từ nguồn Quĩ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu.
5. Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2019.
6. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 90.000.000.000 tỷ đồng (chín mươi tỷ đồng).
II. Triển khai thực hiện:
ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm, quyết định phương án tăng vốn; thực hiện các công việc có
liên quan đến việc phát hành đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông; hoàn tất các thủ
cần thiết để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với các cơ quan chức năng.
- Thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều
lệ Tổng công ty Đức Giang - CTCP phù hợp với kết quả đợt phát hành.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.
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