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 Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2012. 

TỜ TRÌNH  
(V/v huy động vốn) 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP 
 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông 
qua ngày 16/03/2008. 

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ nhất năm 2012 về kế hoạch huy động vốn của Công ty. 

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện dự án và trên cơ sở tính toán 

giá trị thực tế trong quá trình đóng tàu, Hội đồng quản trị nhận thấy vốn đối ứng của công 

ty còn thiếu 65 tỷ VNĐ. Do đó để đảm bảo đủ vốn đối ứng thực hiện dự án, Hội đồng 

quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP những nội 

dung sau: 

1. Phê duyệt chủ trương huy động 65 tỷ VNĐ bổ sung vốn đối ứng thực hiện dự án. 

2. Giao nhiệm vụ và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải hóa dầu 

VP thực hiện: 

+ Nghiên cứu, chủ động thực hiện huy động vốn theo tiến độ dự án bằng phương án hiệu 

quả nhất phù hợp pháp luật quy định. 

+ Chi tiết và hoàn chỉnh tất cả các tài liệu làm thủ tục theo quy định hiện hành của Pháp 

luật khi thực hiện huy động vốn đồng thời sửa đổi Điều lệ và Giấy Đăng ký kinh doanh 

theo Vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành tăng vốn hoặc khi trái phiếu 

chuyển đổi đến hạn. 

    Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định 
 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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