CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o--An Giang, ngày 19 tháng 03 năm 2015

.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: phát hành cổ phần chi cổ tức cho cổ đông hiện hữu)
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

-

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

-

Căn cứ Luật 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được
Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

-

Căn cứ Thông tư 204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài Chính; và

-

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang (“Công ty” ) kính trình Đại
hội đồng cổ đông năm 2015 (“Đại hội”) biểu quyết thông qua các nội dung sau:
I.

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG
HĐQT Công ty kính trình Đại hội thông qua phương án phát hành thêm cổ phần cụ thể như sau:
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tỷ lệ cổ tức: trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện tại theo tỷ lệ 10%.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 2.555.445 cổ phiếu
6. Nguồn tài trợ: 25.554.450.000 đồng lấy từ lợi nhuận chưa phân phối.
7. Thời gian thực hiện phát hành: trong quý 2/2015 sau khi nhận Giấy phép phát hành của UBCKNN.
8. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 10%
9. Phương thức phân phối: Tỷ lệ phân phối 10:1. Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 10
(mười) cổ phiếu thì được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: cổ
phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông thông qua các thành viên lưu ký; Đối với cổ đông chưa lưu
ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông tại trụ sở Công ty Agifish theo hình thức
ghi sổ.
10. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không phân phối hết: Đối với số cổ phần lẻ phát sinh
do làm tròn xuống, sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp.
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II.

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH
HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số
lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III.

NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM
HĐQT Công ty kính trình Đại hội thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm, cụ thể như
sau:
Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên, sau khi thực
hiện báo cáo kết quả phát hành UBCK, sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán
Tp.Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

IV.

ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HĐQT Công ty kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:
1.

2.

Triển khai phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu


Lập phương án phát hành cổ phiếu chi tiết cho cổ đông hiện hữu;



Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát
hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;

HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp đối với số cổ
phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống,

3.

Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công
việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ
phần phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

4.

Thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5.

Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ
sau đợt phát hành thêm cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRI

NGÔ PHƯỚC HẬU
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