CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
Ngày 22 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017
Căn cứ:
-

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 22/4/2016;

-

Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề triển khai kế hoạch phát
hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 theo kế hoạch đã
được Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2016 thông qua như sau:
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty :

1.

Số lượng phát hành: 665.265 cổ phiếu
Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 665.265 cổ phiếu
Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách được Hội đồng
Quản trị phê duyệt.
Giá phát hành: bằng 80% giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tại thời
điểm phát hành
Phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát
hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):
- Phân phối tiếp cho các cán bộ công nhân viên trong tiêu chuẩn có nhu cầu và một số
cán bộ nhân viên cần thu hút nhưng chưa đủ thâm niên, theo quy chế phát hành cổ
phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Công ty mua lại một phần làm cổ phiếu quỹ, sau đó bán ưu đãi cho một số CB-CNV
cần thu hút.
- Số cổ phiếu không phân phối hết sau đợt 2 sẽ được hủy, không phân phối tiếp.
Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

2.
a.

-

Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng của từng đối tượng cụ thể.

-

Thời gian thực hiện: trong năm 2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
chấp thuận.

-

Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn

Thông qua phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin về cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
-

Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex

-

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm Theo kết quả phát hành thực tế
yết bổ sung:

1

-

Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

-

Mã cổ phiếu:

TMS

-

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

-

Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu
thưởng, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần
và niêm yết bổ sung:
thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ
sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao
dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng
khoán TP Hồ Chí Minh.

b. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ
phiếu phát hành thêm
-

Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.

-

Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau
khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

-

Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp của Công ty.

Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI TUẤN NGỌC
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