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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN THẶNG DƯ ĐỂ BÙ ĐẮP CÁC KHỎAN LỖ NĂM 2008 

Căn cứ: 
- Báo cáo tài chính 2008 đã kiểm tóan. 
- Kết quả tiếp tục thanh lý các chứng khóan trong qúi 1/2009 theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 

ngày 10/09/2008. 
- Biên Bản họp HĐQT công ty số 03/BB.HĐQT.2009 ngày 23/03/2009. 
- Nhằm xử lý dứt điểm các khỏan lỗ năm 2008,  giúp công ty có cơ sở kiểm sóat chi phí và đánh 

giá rõ hiệu quả họat động trong năm 2009, tôn tạo hình ảnh trên thương trường về mặt tài 
chính, góp phần tăng sức cạnh tranh của thương hiệu trong giai đọan đặc biệt khó khăn của 
năm 2009. 

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chủ trương sử dụng vốn 
thặng dư để bù đắp khỏan lỗ năm 2008 như sau: 

I. Các khỏan lỗ đến 31/12/2008 (đã được kiểm tóan):  61,598,964,790 đồng 

II. Sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các khỏan lỗ năm 2008: 
1. Công ty sẽ đề nghị lên các cơ quan thẩm quyền cho phép sử dụng vốn thặng dư để bù đắp 

các khỏan lỗ năm 2008, chỉ sau khi được chấp thuận của các cơ quan thẩm quyền thì công 
ty mới thực hiện. 

2. Phương án sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các khỏan lỗ năm 2008: 
• Tổng vốn thặng dư cuối năm 2008 (đã kiểm tóan):  125,088,478,451 đồng 
• Sử dụng 61,598,964,790 đồng trong vốn thặng dư để bù đắp hết các khỏan lỗ năm 2008 là 

61,598,964,790 đồng. 
• Tổng vốn thặng dư còn lại (mới) sau khi bù lỗ các khỏan trên là: 63,489,513,661 đồng 

Căn cứ nội dung trình bày như trên, Hội Đồng Quản Trị đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận: 
1. Nhất trí sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các khỏan lỗ năm 2008 như nội dung mục (II) . 

2. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đề nghị và thực hiện 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 
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