CÔNG TY CỔ PHẦN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI BẠCH LONG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bạch
Long.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2018 của Công ty
cổ phần Thương mại Bạch Long với nội dung sau:
1. Thời gian: Bắt đầu từ 14h00’’ ngày 11 tháng 11 năm 2018
2. Địa điểm: Khách sạn LEVEL Số 71 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty lên
14.040.000.000 đồng trong năm 2018 như sau:
Loại cổ phiếu
Mệnh giá
Số lượng cổ phiếu chào bán
Tổng khối lượng vốn huy động
Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành
Giá chào bán
Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào bán trên
tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ lệ thực hiện quyền:

Đối tường chào bán

:
:
:
:
:
:
:

Cổ phiếu phổ thông
10.000 đồng/cổ phần
936.000 cổ phần
9.360.000.000 đồng
14.040.000.000 đồng
10.000 đồng/cổ phiếu
200%

: 1:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ
được quyền mua thêm 02 cổ phiếu
mới)
Cổ đông hiện hữu tai ngày chốt danh
sách cổ đông để thực hiện quyền.

Mục đích tăng vốn: Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc và các công trình thương
mại, dịch vụ tại số 2 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố
Hải Phòng.
Điều 3: Thành phần tham dự Đại hội
- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Bạch Long tại thời
điểm chốt danh sách ngày 31 tháng 10 năm 2018;
- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền bằng văn bản
cho một người khác tham dự. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền
cho người thứ ba.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai công việc cần thiết
để chuẩn bị, tổ chưc Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật
hiện hành.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc, các
phòng ban Công ty cổ phần Thương mại Bạch Long có trách nhiệm thi hành quyết
định này.
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, GĐ;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

Trần Văn Đạo

