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CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 08  năm 2010 

PHƯƠNG ÁN 
MUA LẠI CỔ PHIẾU LÀM CỔ PHIẾU QUỸ 

Kính gửi:            -    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM 
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Chi nhánh TPHCM 

Căn cứ: 
 Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 về việc Hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành 

thêm cổ phiếu của công ty đại chúng. 
 Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng. 
 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng ngày 31/03/2010. 
 Căn cứ vào báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ ngày 17/06/2010. 
 Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng quản trị họp ngày 17/08/2010. 

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng lập phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ năm 2010 như sau: 
 Tên tổ chức:   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng 
 Vốn điều lệ:   244.305.960.000 đồng (hai trăm bốn mươi bốn tỷ ba  trăm linh năm triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng) 
 Trụ sở chính:  414 Lầu 5, Lũy Bán Bích. Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. 
 Điện thoại:   08.39737277- 39737279      Fax: 08.39737276-39737278 
 Ngành nghề kinh doanh: 

- Sản xuất, mua bán bao bì nhựa PP, PE, PET (trừ tái chế phế thải). 
- Sản xuất, chế biến sản phẩm cao su (không hoạt động tại trụ sở).        
- Mua bán sản phẩm nhựa, nguyên liệu nhựa, bột màu, máy móc thiết bị và phụ tùng ngành công nông lâm ngư nghiệp.   

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU 
1. Mục đích mua lại cổ phiếu:   Làm cổ phiếu quỹ của công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng. 
2. Tên cổ phiếu:    Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng. 
3. Mã chứng khoán:    TPC. 
4. Loại cổ phần:    Cổ phần phổ thông. 
5. Mệnh giá cổ phần:    10.000 đồng/cổ phần. 
6. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có:  1.123.020 (Một triệu một trăm hai mươi ba ngàn không trăm hai mươi) cổ phần. 
7. Số lượng cổ phiếu mua lại đợt này:  2.038.620 (hai triệu,không trăm ba mươi tám ngàn,sáu trăm hai mươi) cổ phần. 
8. Tỷ lệ mua lại so với tổng số cổ phần đã phát hành: 8,18 %. 
9. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi mua lại đợt này: 3,161,640 (ba triệu một trăm sáu mươi một ngàn sáu trăm bốn mươi ) cổ phần. 
10. Tỷ lệ sau khi mua lại cổ phiếu so với tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12,94 %. 
11. Tổng giá trị mua lại theo mệnh giá:  20.386.200.000đồng (hai mươi tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu hai trăm ngàn đồng). 
12. Phương thức mua lại:   Đăng ký mua tại các phiên giao dịch hàng ngày của Sở GDCK TPHCM. 
13. Nguồn vốn hợp pháp để mua lại:  35.000.000.000 (ba mươi lăm tỷ đồng) từ nguồn vốn thặng dư của công ty. 
14. Nguyên tắc xác định giá mua:  Khớp lệnh theo giá thị trường.  
15. Thời gian thực hiện:    Kề  từ ngày 26/08/2010. 
16. Công ty Chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Chứng khoán ACB. 
Công ty cam kết sử dụng đúng 35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỷ đồng) từ nguồn vốn thặng dư để mua lại 2.038.620 cổ phiếu 
quỹ. Nếu sử dụng hết số tiền trên mà chưa mua đủ 2.038.620 cổ phiếu quỹ thì Công ty sẽ ngưng giao dịch và báo cáo tình hình giao 
dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. 
Chúng tôi cam kết những thông tin nêu trên và các tài liệu đính kèm là đầy đủ, chính xác và cam kết tuân thủ các quy định của Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Chi nhánh TPHCM. 
Công ty Cam kết thực hiện mua bán lại cổ phiếu quỹ theo đúng quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán 
TPHCM ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-SGDHCM ngày 09/10/2007. 

-                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                   CHỦ TỊCH 

 
 
 
                                                                                                      PHẠM TRUNG CANG 

 

Nơi nhận: 
-Như trên. 
-Lưu 

 


