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CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

          --------------------------------------------- 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2009  

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

VỀ VIỆC CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ CHỨNG KHÓAN NGẮN HẠN                                    
THÀNH VỐN ĐẦU TƯ CHỨNG KHÓAN DÀI HẠN 

Căn cứ: 
- Báo cáo tài chính 2008 đã kiểm tóan. 
- Biên Bản họp HĐQT công ty số 02/BB.HĐQT.2009 ngày 18/03/2009. 
- Tính thanh khỏan, tình hình thị giá và giá trị còn lại sau khi trích giảm giá cuối năm 2008 của 

các chứng khóan EIB (Eximbank) và ALTA, trong khi hai lọai chứng khóan này đều có khả 
năng tăng dần giá trị và mang đến cổ tức cao trong thời gian tới. 

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chủ trương chuyển vốn 
đầu tư chứng khóan EIB và ALTA từ ngắn hạn thành đầu tư dài hạn như sau: 

I. Kết quả thanh lý tiếp 1 số chứng khóan trong qúi 1/2009: 
1. Trái phiếu ACB:  2.272 trái phiếu,  lời  580.000.000 đồng 
2. Cổ phiếu ACB: 516.003 cổ phiếu,  lỗ  216.370.000 đồng 
3. Cổ phiếu ALTA:  2.000 cổ phiếu,  lỗ      3.037.000 đồng 
Khỏan lời 370.673.000 đồng do thanh lý những chứng khóan nêu trên sẽ được hạch tóan 
vào kết quả SXKD qúi 1/2009. 

II. Các chứng khóan đang sở hữu và giá trị còn lại đến nay (đã trích giảm giá cuối năm 
2008): 

1. Chứng khóan EIB (OTC):  311.083 cổ phiếu, giá trị còn lại: 13,400 đồng/cổ phiếu 
2. Chứng khóan ALTA:   177.960 cổ phiếu, giá trị còn lại: 20.000 đồng/cổ phiếu 
3. Tổng vốn đầu tư (=giá trị còn lại) của các chứng khóan EIB và ALTA đang sở hữu là: 

7,727,712,200 đồng. 

III. Chủ trương chuyển mục đích đầu tư chứng khóan thành đầu tư dài hạn: 
1. Không thanh lý, giao dịch những chứng khóan đang sở hữu (311.083 cổ phiếu EIB và 

177.960 cổ phiếu ALTA) trong năm 2009. 
2. Chuyển mục đích sử dụng 7,727,712,200 đồng giá trị còn lại của các chứng khóan nói trên 

thành vốn đầu tư dài hạn. 
3. Ngày bắt đầu áp dụng: 25/03/2009. 

Căn cứ nội dung trình bày như trên, Hội Đồng Quản Trị đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận: 

1. Quyết nghị thông qua chủ trương chuyển vốn đầu tư chứng khóan EIB và ALTA ngắn hạn 
thành đầu tư dài hạn như mục (III). 

2. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan chức năng đúng theo qui định 
của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền, phối hợp với công ty kiểm tóan trong 
công việc liên quan. 

 

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

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

Phạm Trung Cang 

 


