CÔNG TY CỔ PHẦN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI BẠCH LONG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/2018/TTr-CT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH
(Về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tôi Trần Văn Đạo - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Bạch Long
kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty
như sau:
1.
Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bạch Long;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty
thông qua ngày 15/9/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây
dựng trụ sở làm việc và các công trình thương mại, dịch vụ.
2.
Giới thiệu chung về hình thức phát hành
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại Bạch Long
Trụ sở công ty: Huyện đảo Bạch Long Vỹ, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 02253 654.910
Fax: 02253 654.910
Website: http://www.bachlong.net
Email: bachlong2007@gmail.com
Văn phòng đại diện của Công ty : Số 3 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai,
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Vốn điều lệ công ty: 4.680.000.000 đồng
Số lượng cổ phần đang lưu hành: 468.000 cổ phần
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Chế biến, bảo quản thịt và các sản
phẩm từ thịt; Chế biến và đóng hộp thuỷ sản. Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông
lạnh. Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô. Chế biến và bảo quản nước mắm.
3.
Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ:
Để đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tà chính do sự
lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ
về tài chính để hiện thực hoá các khoản đầu tư theo Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/9/2018 về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và các công
trình thương mại, dịch vụ.
Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng và cơ quan quản lý
nhà nước.

4.

Phương án phát hành:

-

Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu như sau:
Tên cổ phiếu phát hành

: Công ty Cổ phần Thương mại Bạch
Long.
Vốn điều lệ trước khi phát hành
: 4.680.000.000 đồng
Số lượng cổ phần đang lưu hành
: 468.000 cổ phần
Loại cổ phiếu
: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá phát hành
: 10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 936.000 cổ phần
Tổng khối lượng vốn huy động
: 9.360.000.000 đồng
Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi : 14.040.000.000 đồng
phát hành
Giá phát hành
: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào bán trên : 200%
tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ lệ phát hành
: Tỷ lệ thực hiện: 1:2 (cổ đông sở hữu
01 cổ phần sẽ được quyền mua thêm
02 cổ phần mới)
Ngày phát hành
: 11/11/2018
Ngày bắt đầu chào bán
: 11/11/2018
Ngày kết thúc chào bán
: 30/11/2018
Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người
khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không chuyển
nhượng cho người thứ 3)
-

Xử lý cổ phần không chào bán hết:

+

Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ
hoặc một phần, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định
phương án phân phối cho các cổ đông hiện hữu của Công ty có nhu cầu mua thêm
với giá bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

+

Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu của Công ty không có nhu cầu mua thêm
thì sẽ không được chào bán ra bên ngoài. Như vậy, vốn điều lệ của Công ty Cổ
phần Thương mại Bạch Long tăng thêm chính bằng số cổ phần cổ đông hiện hữu
thực mua và số cổ phần người nhận chuyển nhượng quyền mua thực mua.

-

Giao cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và những người có liên quan thực hiện
thủ tục báo cáo kết quả phát hành cho các cổ đông và các cơ quan quản lý nhà
nước theo quy định của pháp luật.

-

Uỷ quyền cho HĐQT:

+

Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, uỷ quyền cho HĐQT Công
ty sẽ thực hiện sửửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên
quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành

+

Uỷ quyền cho HĐQT hiệệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn
bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp
với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật,
đảm bảo quyền lợi của cỏ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo
đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
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