CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024).3773.8558
Fax: (024).3773.8559

Hà Nội, ngày

Số: …/2021/TTr-HĐQT

tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH
(V/v Bổ sung phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư)
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tasco
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng
dẫn thi hành;

-

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng
dẫn thi hành;

-

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2021 của Đại hội đồng cổ
đông Công ty cổ phần Tasco và Tờ trình số 03/TTr-TASCO ngày 19/06/2021 v/v phát
hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư;
Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Tasco.

-

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco (HĐQT) đã trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 nội dung Tờ trình số 03/TTr-TASCO ngày 19/06/2021 và được
ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2021. Tính đến
thời điểm hiện tại, HĐQT đã và đang chủ trì thực hiện các công việc và thủ tục liên quan
để triển khai Phương án Phát hành theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ giao.
Liên quan đến Phương án sử dụng vốn, nhằm mục đích làm rõ mục đích sử dụng
vốn của đợt phát hành riêng lẻ này, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua điều
chỉnh bổ sung Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được nêu tại mục 12
và bổ sung mục 13 nội dung ủy quyền tại Tờ trình số 03/TTr-TASCO ngày 19/06/2021 v/v
phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư như sau:
1. Điều chỉnh bổ sung mục 12: Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
Nội dung cũ:
12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ
việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của
Công ty. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết.
Nội dung Điều chỉnh
12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
12.1. Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn
vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:
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STT

Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục

Số tiền dự kiến
sử dụng
(triệu đồng)

1

Góp vốn vào Công ty cổ phần VETC

494.600

Q4/2021

2

Thanh toán các khoản phải trả
Bổ sung vốn lưu động và/hoặc triển
khai dự án, góp vốn
Tổng cộng

105.400

Q4/2021

200.00

Q4/2021

3

Thời gian thực hiện/
giải ngân dự kiến

800.000

12.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi
phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo phù hợp với nhu cầu
thực tiễn của Công ty và pháp luật hiện hành.
2. Bổ sung thêm nội dung ủy quyền tại mục 13: Ủy quyền HĐQT
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ
phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
3. Ngoại trừ nội dung điều chỉnh bổ sung nêu trên, các nội dung khác tại Tờ trình số 03/TTrTASCO ngày 19/06/2021 v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư đã được Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày
19/06/2021 của Công ty thông qua sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.
Trân trọng kính trình.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM QUANG DŨNG
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