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   Hà nội, ngày 26  tháng  4  năm 2013 

 

 

TỜ TRÌNH  
V/v tiếp tục thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu 

trong năm 2013 

 

Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 

       Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010; 

  Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật chứng khoán; 

  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2; 

  Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ - ĐHĐCĐ ngày 19/10/2012 đã được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 

 Theo Điều 2 Nghị quyết số 02/NQ - ĐHĐCĐ ngày 19/10/2012, Đại hội đồng 

cổ đông đã thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2011 từ chi trả cổ tức 

bằng tiền sang chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với phương án phát hành như sau: 

Tên cổ phần : Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư PV2 

Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu 

Nguồn vốn phát hành           : từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011 

Mục đích phát hành : trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 

Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu 

Tỷ lệ trả cổ tức                     : 100 : 7 (7%), tại ngày chốt danh sách cổ đông 
trả cổ tức, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ 
được nhận cổ tức là 7 cổ phiếu mới 

Hạn chế liên quan đến việc 
chuyển nhượng 

: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu 
không bị hạn chế chuyển nhượng 

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn 
xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ 
(nếu có) được quy đổi bằng tiền mặt tương ứng 
theo mệnh giá để trả cho cổ đông 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ PV2 
_____________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________ 
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Khối lượng phát hành : 2.580.816 cổ phiếu (Hai triệu năm trăm tám 
mươi nghìn tám trăm mười sáu cổ phiếu) 

Tổng giá trị phát hành  

theo mệnh giá 

:25.808.160.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ tám 
trăm linh tám  triệu một trăm sáu mươi nghìn 
đồng) 

Vốn điều lệ trước khi phát hành : 373.500.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi ba 
tỷ, năm trăm triệu đồng) 

Vốn điều lệ sau khi phát hành : 399.308.160.000 (Ba trăm chín mươi chín tỷ 
ba trăm linh tám  triệu một trăm sáu mươi 
nghìn đồng) 

Thời điểm phát hành  : Năm 2012 

ỦY QUYỀN 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư 

PV2 quyết định những vấn đề sau: 

- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

theo số vốn mới; 

- Sửa đổi điều khoản về quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát 

hành: 

- Đăng ký Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm 

theo đúng quy định trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

Tuy nhiên do thủ tục, hồ sơ thực hiện chưa hoàn thành trong năm 2012, kính đề 

nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo triển khai 

thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu trong năm 2013. 

Trân trọng kính trình. 

        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

        CHỦ TỊCH 

                              

 

 

 

                                                                                                       


