Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2010

TỜ TRÌNH ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG
(V/v Phát hành cổ phiếu ñể làm tròn vốn ðiều lệ thành 60 tỷ ñồng)
Kính thưa ñại hội,
-

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

-

Căn cứ theo ðiều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

Sau khi thực hiện việc chuyển ñổi 2.141.644 Trái phiếu chuyển ñổi (tương ñương theo mệnh
giá là Hai mươi mốt tỷ bốn trăm mười sáu triệu bốn trăm bốn mươi nghìn ñồng) thành cổ phiếu
vào ngày 1 tháng 1 năm 2010. Hiện tại vốn ðiều lệ của công ty là 59.892.990.000ñ (Năm
mươi chín tỷ tám trăm chín mươi hai triệu chín trăm chín mươi ngàn ñồng).
ðể thuận tiện trong công tác giao dịch ñối ngoại và giới thiệu thông tin, Hội ñồng quản trị kính
trình ðại hội ñồng cổ ñông xem xét và thông qua:
-

Phát hành 10.701 cổ phiếu, mệnh giá 10.000ñ/cổ phiếu tương ñương với vốn cổ phần
theo mệnh giá là 107.010.000ñ (Một trăm lẻ bảy triệu không trăm mười ngàn ñồng) cho
các cán bộ chủ chốt nhằm thu hút nhân tài cho công ty ñể nâng vốn ñiều lệ của công ty
lên tròn 60.000.000.000ñ (Sáu mươi tỷ ñồng), với giá phát hành không thấp hơn
15.000ñ/cổ phiếu. Phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá sẽ ñược hạch toán
vào quỹ thặng dư vốn cổ phần ñúng theo qui ñịnh hạch toán kế toán.

-

Giao cho Hội ñồng quản trị toàn quyền quyết ñịnh chính sách phát hành và thực hiện
các thủ tục xin giấy phép phát hành của UBCK theo ñúng luật ñịnh. Việc phát hành cổ
phiếu này sẽ ñược hoàn tất trong năm 2010.

Kính trình,

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Vi ðồng

