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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

VỀ VIỆC HỦY BỎ HẠN CHẾ THỜI GIAN CHUYỂN NHƯỢNG ĐỐI VỚI CỔ PHẦN ƯU ĐÃI 
Căn cứ: 
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 16/03/2007. 
- Tình hình thị giá, thị trường chứng khóan và nguyện vọng của tất cả CBNV, công nhân. 
- 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 thời 
hạn chuyển nhượng đối với cổ phần ưu đãi như sau: 

I. Kết quả phát hành cổ phiếu ưu đãi: 

Đã phaùt haønh 6.000 coå phaàn ưu Đãi cho CBCN làm việc trong công ty, người đại diện cho tất cả 
CBNV đang sở hữu cổ phần ưu đãi là Bà Nguyễn Thị Mai, Thư ký công đòan. Tất cả danh sách và 
cổ phần ưu đãi đều đã được báo cáo và đăng ký với UBCKNN, Sở GDCK và TTLK chứng khóan 
khi công ty đăng ký niêm yết, đến nay chưa thay đổi. 

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 giao dịch 

trên thị trường đã giảm khỏang 70% so với đầu năm.  
2. Thị giá cổ phiếu TPC tại thời điểm cuối tháng 6/2008 khỏang 14.000 VNĐ/cp, mặc dù đã tăng dần 

nhưng đến thời điểm hiện nay (đầu tháng 8/2009) chỉ giao động chung quanh mức 16.000 
VNĐ/cp. 

III. Mục đích của việc hủy bỏ hạn chế thời hạn chuyển nhượng đối với cổ phần ưu đãi: 
1. Mục đích và ý nghỉa của việc phát hành cổ phiếu là “để thể hiện chính sách đãi ngộ, thu hút đối 

với những CBNV chủ chốt trong tổ chức công ty hiện tại và tương lai” đã không còn hiệu quả. 
2. Đáp ứng nguyện vọng (đã làm đơn) của hầu hết CBNV đang sở hữu cổ phần ưu đãi xin được bán 

cổ phiếu ra thị trường để thu hồi vốn, vì thị giá đã thấp hơn giá mua ban đầu, và anh chị em đang 
phảichi trả lãi vay ngân hàng (cả vốn và lãi) trong khi giá cả sinh họat leo thang.  

Căn cứ nội dung trình bày như trên, Hội Đồng Quản Trị đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận: 
1. Thông qua chủ trương hủy bỏ hạn chế thời hạn chuyển nhượng 04 năm đối với cổ phần ưu đãi. 
2. Hủy bỏ chế độ cổ đông đại diện cho các cổ phần ưu đãi. 
3. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của nhà nước để các cổ đông cổ 

đông sở hữu cổ phần ưu đãi đều được tự do chuyển nhượng cổ phần ưu đãi này, được hưởng các 
quyền và lợi ích bình đẳng như tất cả cổ đông khác. 

 

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