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AM

ạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2019
ơ

V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư hương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng
khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư
Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát,
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trả cổ tức năm
2018 bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 cho cổ đông hiện hữu
như sau:
a) Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành:

22.999.993 cổ phiếu

b) Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.450.000 cổ phiếu
c) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
d) Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 34.500.000.000 tỷ đồng (Ba mươi tư

tỷ năm trăm triệu đồng);
e) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
f) Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông

do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát
hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên;
g) Tỷ lệ phát hành: 15% tương đương 100:15 ( tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền,
cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới).
h) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành

cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số
cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví du: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ
đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau: 150 : 100 x 15 = 22, 5 cổ
phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 22 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).
i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
đến 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ Phần
Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
j) Thời điểm phát hành dự kiến: Trong Quý II năm 2019.

k) Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông

hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt
Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát
hành phù hợp với quy định pháp luật.
l) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
+ Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ
phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi hoàn thành đợt
phát hành;
+ Thực hiện các thủ tục tăng Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt
phát hành và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành;
+ Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm theo đúng quy định
của pháp luật.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.
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