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CÔNG TY CỔ PHẦN 

SADICO CẦN THƠ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Cần Thơ, ngày 17 tháng 05 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Vv: Thông qua thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được  

từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020) 

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ; 

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020; 

- Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 05 năm 2021. 

II. THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO 

BÁN 

2.1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 thông qua như sau: 

Toàn bộ số tiền d  kiến thu được từ đợt tăng vốn  à 30.000.000.000 đồng (Ba mươi 

tỷ đồng) s  được Công ty sử dụng cho các hoạt động sau: 

- Bổ sung vốn  ưu động; 

- Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn, trả nợ gốc đến 

hạn. 

2.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 

được Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi như sau: 

-  Bù đắp, bổ sung nguồn vốn  ưu động. 

III. ỦY QUY N: 

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, th c 

hiện các công việc  iên quan để th c hiện các công việc, thủ tục cần thiết tại các Cơ quan 

chức năng có thẩm quyền theo đúng quy định. 

IV. LÝ DO ĐI U CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN: 

Theo Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐQT ngày 31/10/2020 thì nguồn vốn thu được để bổ 

sung vốn  ưu động và cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay d  kiến th c hiện vào 

cuối năm 2020. Tuy nhiên, quá trình th c hiện các thủ tục tăng vốn bị kéo dài vượt quá 

thời hạn của các khoản nợ phải trả nên Công ty đã sắp xếp các nguồn vốn  ưu động khác 
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để bù đắp. Nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn, Hội đồng quản trị 

nhất trí thông qua toàn bộ khoản tiền thu được từ phát hành cho cổ đông hiện hữu dùng để 

bù đắp vào nguồn vốn  ưu động đã sử dụng thay thế trước đó. 

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. 

Trân trọng! 

 T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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