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CTY CP THUỶ SẢN VÀ THƯƠNG MẠI
THUẬN PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :…… /TT-HĐQT Đà Nẵng, ngày ….. tháng 05 năm 2015

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

‘’ Về Phương án tăng vốn điều lệ ’’

Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng11 năm 2005 và các văn bản
quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại
Thuận Phước;

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản
và Thương mại Thuận Phước ngày 11tháng 5 năm 2015;

- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước xin

được trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Thủy sản và Thương mại Thuận Phước như sau:

I. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ :

Trong năm 2014, mặc dầu Công ty gặp nhiều khó khăn từ vốn cho đến thị
trường nhưng với sự điều hành, chỉ đạo đúng đắn của Ban Lãnh đạo Công ty cho

nên một số chỉ tiêu đề ra đã đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng luôn giữ vững.

Cụ thể, doanh thu năm 2014 đạt 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 36,72 tỷ
đồng; vòng quay vốn lưu động khoản 03 vòng/năm.
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Để đạt được doanh thu nói trên thì ngoài số vốn đầu tư vào tài sản cố định,

Công ty cần phải có một nguồn vốn lưu động để luân chuyển. Trong năm 2014 số
vốn lưu động bình quân mà Công ty phải vay tại các ngân hàng là khoản 550 tỷ
đồng. Nhưng hiện nay vốn điều lệ của Công ty chỉ là 72.039.950.000 đồng chiếm

3,27% so với doanh thu năm 2014 và chiếm 13,09% so với nhu cầu bình quân vốn

lưu động.

Để đảm bảo tính lành mạnh của cơ cấu vốn, các ngân hàng yêu cầu Công ty

phải đáp ứng vốn điều lệ tối thiểu phải bằng 1/3 vốn vay mới đủ điều kiện được vay

và Công ty cam kết với ngân hàng trong năm 2015 đưa vấn đề này ra Đại hội đồng

cổ đông.

Với trình bày trên, việc Hội đồng quản trị đưa ra phương án phát hành cổ
phiếu tăng vốn điều lệ là cần thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại

cũng như mở rộng và phát triển trong tương lai. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ như sau :

II. Phương án tăng vốn điều lệ :

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại : 72.039.950.000đồng tương đương

7.203.995 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 36.019.975.000đồng tương đương

3.601.997,5 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ : 108.059.925.000 đồng (

tương đương 10.805.992,5 cổ phiếu)
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu.
- Phương thức và đối tượng phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phân bổ : 1 : 0,5 ( nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày

chốt danh sách cổ đông được mua 0,5 cổ phiếu mới).
- Thời điểm phát hành : Giao cho Hội đồng quản trị xem xét thời điểm hợp

lý để phát hành.
- Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất

kinh doanh.
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III. Đề xuất của Hội đồng quản trị :

Căn cứ nội dung trình bày trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông
chấp thuận các vấn đề sau :

- Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ như đã trình bày trên.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào tình hình thực tế sẽ lựa chọn,

quyết định thời điểm phát hành tăng vốn điều lệ, tiến độ sử dụng vốn và thực

hiện đầy đủ các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
C.TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN LĨNH
Nơi gởi :

-Như kính gởi.

-Lưu VTCT


