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TỜ TRÌNH 
(V/v tăng Vốn điều lệ cho PMS Đồng Nai) 

                                

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai 

(PMS Đồng Nai) là 51 tỷ đồng, đến 31/12/2021 tổng tài sản là 230,7 tỷ đồng, nợ phải 

trả là 165 tỷ đồng nên nhu cầu về vốn là rất lớn, nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn 

toàn công ty và phù hợp với tình hình hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty kính trình 

Đại hội điều tiết nguồn vốn từ Công ty CP Cơ khí xăng dầu (PMS) để tăng vốn điều lệ 

cho PMS Đồng Nai như sau: 

-  Đến ngày 31/12/2021, PMS Đồng Nai nợ công ty mẹ PMS là: 37,907 tỷ đồng 

(giá trị nhà xưởng và nguyên vật liệu Công ty mẹ bán cho PMS Đồng Nai năm 2016 

nhưng chưa thu hồi nợ). 

-  Vốn điều lệ đề xuất tăng thêm cho công ty PMS Đồng Nai là: 38 tỷ đồng. 

-  Công ty mẹ sử dụng từ quỹ đầu tư hiện có (37,115 tỷ đồng) và một phần vốn 

trong nguồn thặng dư vốn cổ phần (25,425 tỷ đồng) để đầu tư tăng vốn điều lệ cho 

PMS Đồng Nai thông qua nghiệp vụ kết chuyển công nợ phải thu tại PMS Đồng Nai 

sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022. 

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 
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