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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2010  

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

VỀ VIỆC CHIA CỔ PHIẾU THƯỞNG TỪ VỐN THẶNG DƯ VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 
TRONG NĂM 2010 

 
Căn cứ: 

- Điều lệ công ty và các qui định của Nhà nước liên quan đến công ty. 
- Các báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán và khả năng tài chính của công ty. 
- Quyết định số 57/QĐ-SGDHCM ngày 24/03/2010 và Thông báo số 293/TB-SGDHCM ngày 

24/03/2010 của SGDCK TPHCM về việc đưa cổ phiếu TPC ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 
26/03/2010. 

- Đề xuất của một số cổ đông trong quá trình chuẩn bị Đại Hội. 

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án về việc chia 
cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và tăng vốn điều lệ của công ty trong năm 2010 
như sau: 
 Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư theo tỷ lệ 10:2 cho 19,884,360 cổ phiếu TPC 
đang lưu hành (không tính cổ phiếu qũy), có nghĩa là cứ 10 cổ phiếu đang lưu hành sẽ 
được chia thêm 2 cổ phiếu thưởng, hoặc có nghĩa là tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng cho cổ 
đông là 20% tổng số cổ phiếu đang sở hữu.  

 Tổng số cổ phiếu thưởng được chia theo tỷ lệ trên là 3,976,872 cổ phiếu.  

 Tổng số vốn thặng dư sử dụng để chia cổ phiếu thưởng là 39,768,720,000 đồng. 

 Sau khi được các cơ quan thẩm quyền cho phép phát hành, cơ cấu của cổ phiếu TPC sẽ 
như sau: 

- Tổng số cổ phiếu phát hành:      24,522,872 cổ phiếu 
- Tổng số cổ phiếu giao dịch trên Sở GDCK TPHCM:  23,861,232 cổ phiếu 
- Tổng số cổ phiếu qũy: 661,640 cổ phiếu qũy (chưa tính số sẽ mua thêm trong năm 

2010). 

 Tăng vốn điều lệ từ 205,460,000,000 đồng lên thành 245,228,720,000 đồng. 

 Thời hạn thực hiện: từ ngày 31/03/2010 đến hết ngày 30/6/2010. 

 Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty: 
- Đăng ký với UBCKNN, Sở GDCK và TTLKCK thực hiện việc phát hành thêm và 

đăng ký giao dịch thêm 3,976,872 cổ phiếu thưởng với mệnh giá 10,000 đồng/cổ 
phiếu đúng theo các qui định pháp luật. 

- Đăng ký với Sở KHĐT tăng vốn điều lệ từ 205,460,000,000 đồng lên thành 
245,228,720,000 đồng đúng theo các qui định của pháp luật. 

 
Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét quyết định. 
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