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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2008  

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHÓAN 
Căn cứ: 
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 11/08/2007. 
- Tình hình môi trường đầu tư TTCK và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008. 
- Biên Bản họp HĐQT công ty số 03/BB.HĐQT.2008 ngày 02/08/2008. 

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chủ trương hủy bỏ đầu 
tư chứng khóan ACB, Eximbank, Alta như sau: 

I. Số lượng chứng khóan và vốn đầu tư ban đầu của công ty: 
Cổ Phiếu Trái Phiếu TS Cổ phiếu + Trái phiếu TT Mã 

CK Số lượng Giá trị (VNĐ) Số lượng Giá trị (VNĐ) Số lượng Giá trị (VNĐ) 
1 ACB 472.700 91.622.189.100 2.939 13.520.554.800 475.639 105.142.743.900
2 EIB 1.600 11.300.000.000 1.600 11.300.000.000
3 ALT 151.670 11.375.250.000 151.670 11.375.250.000

Cộng 625.970 114.297.439.100 2.939 13.520.554.800 628.809 127.817.993.900

II. Tình hình thị trường và thị giá các chứng khóan đã đầu tư: 
1. Từ đầu 2008 đến nay, TTCK đã suy thóai nhanh, thị giá bình quân của các chứng khóan đã giảm 

khỏang 60% so với đầu năm.  
2. Mặc dù trong nhiệm kỳ trước, HĐQT đã cân nhắc kỹ lưỡng khả năng sinh lợi trước khi trình 

ĐHĐCĐ quyết nghị chấp thuận đầu tư lâu dài vào các chứng khóan nói trên, các công ty phát hành 
các chứng khóan này đều đang họat động ổn định và hiệu quả, nhưng HĐQT dự báo thị giá các 
chứng khóan này sẽ không thể phục hồi như giá trị cũ, kể cả cho đến hết năm 2009. 

III. Mục đích của việc hủy bỏ đầu tư vào các chứng khóan ACB, EXIMBANK, ALTA: 
1. Để tránh tình trạng cổ phiếu TPC của công ty không được tiếp tục niêm yết và giao dịch (nếu hạch 

tóan lỗ trong 2 năm liên tục), số liệu trong các báo cáo sẽ lỗ rất lớn làm ảnh hưởng đến tâm lý và 
thị giá cổ phiếu TPC của công ty. 

2. Chấp nhận “cắt lỗ”, thu hồi một phần vốn đầu tư, chuyển vốn sang đầu tư vào các lĩnh vực và dự 
án khác nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. 

Căn cứ nội dung trình bày như trên, Hội Đồng Quản Trị đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận: 
1. Thông qua chủ trương thanh lý các hạn mục đầu tư vào các chứng khóan ACB, Eximbank, Alta. 
2. Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định thời điểm và thị giá bán tòan bộ hoặc một phần các 

chứng khóan nói trên tại TTCK sao cho thu hồi được nhiều vốn nhất (lỗ ít nhất) và tuân thủ đúng 
các qui định của nhà nước về giao dịch chứng khóan. 

3. Ủy nhiệm cho HĐQT được sử dụng một khỏan vốn là 10.000.000.000 (muời tỷ) đồng để tiếp tục 
kinh doanh chứng khóan (không qui định lọai chứng khóan cụ thể) nhằm tăng hiệu quả sử dụng 
vốn. 

 

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 

Phạm Trung Cang 

 


