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ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Ông Vũ Bằng, Chủ Tịch UBCK Nhà Nước

Để chi trả cổ tức năm 2010 theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên, HĐQT Công ty Cổ
Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã thực hiện các thủ tục đúng theo hướng dẫn và yêu cầu của Sở Giao Dịch
Chứng Khoán TPHCM và Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt nam - Chi nhánh TPHCM . Tuy nhiên
sau đó, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM và Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam - Chi
nhánh TPHCM đã có những công văn chưa chấp thuận và yêu cầu công ty chúng tôi chờ ý kiến phúc
đáp của UBCKNN .
Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã liên hệ lại với Sở GDCKTPHCM và được trả lời là Sở
GDCKTPHCM cũng phải chờ văn bản chính thức từ UBCKNN.
Theo hướng dẫn của Sở GDCKTPHCM, Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng cũng đã liên hệ với cán
bộ chuyên trách thuộc UBCKNN, và đã có văn bản số 030/CV.2011 ngày 11/05/2011 gởi lên UBCKNN
đề nghị được UBCKNN phúc đáp và hướng dẫn thực hiện (bằng file điện tử và thư bảo đảm).
Vì không biết được lý do không được chấp thuận chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông, và không có cách
nào khác ngoài việc vẫn phải chờ văn bản phúc đáp hướng dẫn của UBCKNN cũng như từ Sở
GDCKTPHCM để thực hiện các công việc tiếp theo trong khi cổ đông liên tục chất vấn và ngày càng
bức xúc, nghi ngờ khi thời gian ngày càng kéo dài, HĐQT Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã
phải có văn bản số 031/CV.2011 vào ngày 19/05/2011 để thông báo và giải trình cho cổ đông (và cũng
đã chuyển văn bản này đến UBCKNN, Sở GDCKTPHCM bằng file điện tử và thư bảo đảm).
Đến nay, từ nguồn thông tin triêng, công ty chúng tôi đã tìm được và nghiên cứu văn bản số 508/UBCKQLPH của UBCKNN ban hành ngày 18/02/2011, theo chúng tôi nhận định đây là văn bản áp dụng riêng
cho một doanh nghiệp có hoàn cảnh khác với Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng. Vì vậy chúng tôi
tin tưởng là sẽ được UBCKNN chấp thuận và cho phép chi trả cổ tức năm 2010 đúng theo nghị quyết
ĐHĐCĐ và qui định chung.
Chúng tôi xin cam kết bảo đảm nguồn chi trả cổ tức năm 2010 đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ từ lợi
nhuận chưa phân phối của công ty bằng cách chuyển lãi từ công ty “con” về công ty “mẹ” (Lợi nhuận
sau thuế theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 như sau: Công Ty “hợp nhất”= 38,321,045,502
đồng, Công ty “con”= 35,849,208,456 đồng, Công Ty “mẹ”= 2,061,109,893 đồng), và chịu trách nhiệm
trước pháp luật nếu có gì sai trái.
Kính mong được UBCKNN quan tâm giải quyết sớm và có văn bản hướng dẫn việc thực hiện chi trả cổ
tức năm 2010 cho cổ đông của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng, giúp cổ đông an tâm và góp phần
hỗ trợ cho Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng luôn phát triển vững mạnh trong bối cảnh kinh tế thị
trường rất khó khăn.
Trân trọng kính chào.
Nơi nhận:
-UBCKNN, SGDCKTPHCM, TTLKCK,
-Tải lên website công ty và Lưu.
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