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 Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012 

  

TỜ TRÌNH 
V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ 

 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông 

                                                

Năm 2010, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (“Công ty”) đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành 

công từ 182,5 tỷ đồng lên 373,5 tỷ đồng. Theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua, số tiền thu được sau đợt phát hành là 190.992.920.000 đồng sẽ được sử dụng vào quý IV 

năm 2010 và trong năm 2011 như sau: 

1. Dự án Tòa nhà văn phòng cao cấp tại Yên Hòa, Cầu Giấy : 116.014 triệu đồng 

2. Dự án Khu biệt thự cao cấp Nhơn Trạch, Đồng Nai  : 30.460 triệu đồng 

3. Dự án Tòa nhà văn phòng Biên Hòa, Đồng Nai   : 2.821 triệu đồng 

4. Bổ sung vốn kinh doanh      : 41.698 triệu đồng  

Tuy nhiên năm 2011, Công ty cần tập trung nguồn vốn cho các dự án do PV2 làm Chủ đầu tư, 

đồng thời sử dụng một phần nguồn vốn cho hoạt động dịch vụ tài chính ngắn hạn để tận dụng cơ 

hội của thị trường đang khan hiếm về vốn nhằm tăng hiệu quả đầu tư nên PV2 tạm thời chưa đầu tư 

vào Dự án Tòa nhà văn phòng cao cấp tại Yên Hòa, Cầu Giấy theo kế hoạch. 

Vì vậy, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát 

hành tăng vốn điều lệ (190.993 triệu đồng) như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Dự án Vốn đầu tư theo  

kế hoạch 

Vốn đầu tư 

điều chỉnh 

1 
Dự án Tòa nhà văn phòng cao cấp tại Yên 

Hòa, Cầu Giấy 
116.014 0 

2 
Dự án Khu biệt thự cao cấp Nhơn Trạch, 

Đồng Nai 
30.460 50.460 

3 
Dự án Tòa nhà văn phòng Biên Hòa, Đồng 

Nai 
2.821 2.821 

4 
Dự án Nhà ở CBCNV Nhà máy Lọc dầu Dung 

Quất 
0 77.712 

5 Bổ sung vốn kinh doanh 41.698 60.000 

6 Tổng cộng 190.993 190.993 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 Trân trọng kính trình ! 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
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