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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

VỀ VIỆC MUA THÊM 5.000.000 CỔ PHIẾU ĐANG GIAO DỊCH                                       
ĐỂ LÀM CỔ PHIẾU QŨY TRONG NĂM 2009 

 
Căn cứ: 
- Các qui định của Nhà nước về chế độ mua cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu qũy. 
- Biên Bản họp HĐQT công ty số 03/BB.HĐQT.2009 ngày 23/03/2009. 
- Khả năng tài chính của công ty. 
- Nhằm góp phần làm tăng cổ tức cho cổ đông 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 mua thêm 
5.000.000 cổ phiếu đang giao dịch để làm cổ phiếu qũy trong năm 2009 như sau: 

1. Công ty sẽ đề nghị việc mua thêm cổ phiếu qũy lên các cơ quan thẩm quyền, chỉ sau khi 
được chấp thuận của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh thì công ty mới thực hiện. 

2. Phương án mua cổ phiếu qũy: 
• Sử dụng 35.000.000.000 (ba mươi lăm) tỷ đồng từ nguồn vốn thặng dư của công ty để 

mua thêm 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu TPC làm cổ phiếu qũy trong năm 2009 (đưa 
tỷ lệ tổng số cổ phiếu qũy/tổng số cổ phiếu đã phát hành đạt mức dự kiến là 27,55% 
vào cuối năm 2009). 

• Việc mua cổ phiếu qũy sẽ chia làm nhiều đợt trong năm 2009, tùy theo tình hình thị 
giá và khối lượng giao dịch trên sàn chứng khóan TPHCM. 

• Công ty sẽ đăng ký mua lại cổ phiếu TPC tại các phiên giao dịch hàng ngày tại Sở 
GDCK TP.Hồ Chí Minh, với giá mua khớp lệnh theo giá thị trường kể cả hình thức 
giao dịch theo thỏa thuận. 

3. Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp thực hiện các thủ tục đăng ký và mua cổ phiếu qũy 
đúng theo các qui định và hướng dẫn của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh, trực 
tiếp quyết định về khối lượng và giá mua mỗi đợt. 
 

 
Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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