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TỜ TRÌNH
(V/v: điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông
hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ngày 02/10/20018)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐN

Theo Nghị quyết số 02/2018 ngày 02/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ
phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã phê duyệt số vốn thu được từ việc chào
bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt
Đồng Nai, sử dụng vào việc đầu tư cửa hàng xăng dầu với giá trị đầu tư dự kiến là
30.000.000.000 đồng và bổ sung vốn lưu động là 11.596.000.000 đồng, tổng cộng số tiền là
41.596.000.000 đồng.
Tuy nhiên trong thời gian qua Công ty cũng đã tiến hành công tác tìm kiếm để đầu tư
nhưng vẫn chưa tìm được địa điểm hợp lý để đầu tư cây xăng cũng như đối tác có nhu cầu
bán cây xăng phù hợp để mua. Do đó để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả, sau khi đánh
giá và phân tích, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông về giải
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho
Công ty và các cổ đông. Theo đó, Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại hội đồng cổ
đông về việc sử dụng toàn bộ số tiền từ đợt phát hành vừa qua chuyển qua đầu tư mua cổ
phần của Công ty cổ phần Thương mại Long Thành, cụ thể:
- Mua 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Long Thành, tương đương
297.810 cổ phần;
- Giá mua dự kiến là 150.000 đồng/01cổ phần;
- Nguồn vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành vừa qua và nguồn vốn khác
của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Giao HĐQT, Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện.
- Một số thông tin về Công ty cổ phần Thương mại Long Thành trân trọng đính kèm.
Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.
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