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Số: 03042019HĐQT-TT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông

hiện hữu để tăng vốn Điều lệ năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đã được
kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding trân trọng đề nghị Đại hội đồng
cổ đông thường niên tài khoá 2018 thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông
hiện hữu để tăng vốn Điều lệ trong năm 2019 như sau:
I. Kế hoạch tăng vốn Điều lệ:

- Phát hành cổ phần trả cổ tức từ Lợi nhuận năm 2018: 5% vốn Điều lệ
- Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 5% vốn Điều lệ

II. Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2019:
- Vốn Điều lệ tính đến ngày 31/12/2018: 138.292.410.000. VNĐ
- VĐL tăng thêm từ phát hành cổ phần trả cổ tức: 6.913.930.000. VNĐ
- VĐL tăng thêm từ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 6.913.930.000. VNĐ
- Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/05/2019: 152.120.270.000. VNĐ

III. Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành cổ phần trả cổ tức: Việc phát
hành thêm cổ phần trả cổ tức bao gồm các nội dung sau:

1. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 691.393 cổ phần
4. Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 6.913.930.000 đồng
5. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/5/2019
6. Dùng nguồn từ Lợi nhuận năm 2018 của Công ty.
7. Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để

phát hành cổ phần sẽ được nhận 5 cổ phần phát hành thêm.
8. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mỗi cổ đông được nhận khi

phát hành cổ phần trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm
tròn xuống. Số cổ phần lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ huỷ bỏ, không phát hành.

9. Đối tượng hưởng cổ tức: tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding tại ngày
chốt danh sách để phát hành cổ phần là ngày 15/05/2019.

IV. Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành thêm cổ phần cho cổ đông
hiện hữu: Việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu bao gồm các nội dung sau:

1. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 691.393 cổ phần
5. Tổng mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành: 6.913.930.000 đồng
6. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành: 6.913.930.000 đồng
7. Thời gian thực hiện: Từ 15/5/2019 đến 30/6/2019



Kfnh trlnh £)c;lihoi xem xet va thong qua,

8. Nguyen t~c phat hanh: CO dong sa hCYu100 cOphan tal thai diem chct danh sach de
phat hanh cO phan S9 nhan dU'Q'C100 quyen mua, cli 100 quy~n mua S9 duoc mua
them 5 cOphan phat hanh them.

9. PhU'O'ngan xl) Iy cOphan Ie phat sinh: se 1U'Q'ngcO phan moi cO dong dU'Q'cquyen
mua S9 dU'Q'clam tron den hang don vi theo nguyen t~c lam tron xu6ng. s6 cOphan
Ie (phan thap pharr) (neu c6) S9 huy bo, khong phat hanh.

10. COdong khong mua cOphan phat hanh them thl khong duoc chuyen nhU'Q'ngquyen
mua cho cOdong khac.

11. COphan khong phan ph6i het S9 b] huy bo.'
12. £)6i tU'Q'ngdU'Q'Cnhan quyen mua cO phan phat hanh them: tat ca cOdong Cong ty

CO phan HU'ng Trf Holding tal ngay ch6t danh sach de phat hanh cO phan la ngay
15/05/2019.

13. Ke hoach sl) dl,mgv6n tang them: SOsung v6n heat dong cho Cong ty.

V. Uy quyim cho HQi dOng quan tr]: £)ang ky tang v6n £)i~u I~ va sua dOi s6 v6n £)i~u I~
trong £)i~u I~ Cong ty theo quy dinh cua phap luat.
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