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Hà nội, ngày 29 tháng 8 nam 2016

NGHỊ QUYÉT
(Về triển khai phương án phát hành cổ phiếu táng vốn cổ
tăng vôn cô phân từ nguôn vốn chủ sờ hữu của Công ty)

HỘI ĐỎNG QUAN TRỊ
CÔNG TY CỎ PHAN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VÀN ĐIẺN
C
xẫnJ ứ, LUịt Doanh _nghiệp’ Luật Chứnỗ khoán hiện hành của Quôc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hànhCăn cứ Thông tư sổ 162/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hương dẫn
việc chào bán chứng khoán ra công chúng chào bán cổ phiếu để hoan đôi, phát hành
t ẻm cỏ phiêu, mua lại cổ phiếu bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
°°ng văn số 5504/UBCK-QLCB ngày 17/8/2016 cua Uy Ban Chứng khoán
Nhà nước vê kết quả phát hành cổ phiếu,tăng vốn cổ phần từ nguồn vôn chu sơ hữu cua
Công ty cô phân Phân làn nung chảy Văn Điển
,
cứ Đi^u ^ của cỏns ty cồ phẩn Phân ỉân nung chảy Vãn Điển đươc Đai hôi
đông cô đỏng thông qua vào ngày 25/4/2016Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 cùa Đại hội đồng cả đông
Công ty cô phần Phân lân nung cháy Ván Điền về việc phát hành cô phiếu tăng vốn cô
phân từ nguôn vôn chủ sở hữu của Công ty
SQ/W u ï J Î Î

ý kiến các thành viên Hội đồng quản tri ^ văn bàn lấy ý kiến số
ng y 24/8/2016 cùa
đ™8 V àn trì Công ty cồ phân Phân lân nung
chay Ván Điển,
5
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QUYET NGHỊ:
1- Sửa đồi nội dung “vén điều lệ, cỗ phàn" tại Khoản 1 Điều 5 tại Điều lệ Cóng ty
như sau:
Nội dung trước khi sừa đổi
Vốn điều lệ của Công ty là 289.734.570.000
đông (hai tram tám mươi chín tỷ, bẩy trăm ba mươi
bốn triệu, năm trăm bẩy mươi nghìn đồng).
Tong so von điêu lệ của Công ty đươc chia thanh
28.973.457 (hai mươi tám triệu, chín trám bẩy
mươi ba nghìn, bốn trăm năm mười bẩy) cổ phần
với mệnh giá là 10.000 đồng.

Nội dung sau khi sưa đôi
Vốn điều lệ của Công ty là 376.653.480.000
đông (ba trăm bẩy mươi sáu tỷ, sáu tram nãm
mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
Tong so von đisu lẹ cùa Còng ty được chia
thành 37.665.348 (ba mươi bẩy triệu, sáu trám
sáụ mươi năm nghìn, ba trăm bốn mươi táirO cổ
phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

CỌNG H

2- Đăng ký chứng khoán bổ sung đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành (8.691.891
cổ phiếu) tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
3- Đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành (8.691.891 cổ
phiếu) tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian dự kiến niêm yết: Trong tháng 9 năm 2016.
4- Thay đôi Giây chứng nhân đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ
mới (376.653.480.000 đ) và cổ phần mới (37.665.348 cổ phần)
Nghị quyêt này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hộiđồng quản trị, Ban
điêu hành và các Phòng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khaithực hiện theo
đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Nơi nhân:
- Thành viên Hội đồng quản trị;

- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban điều hành;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký, VT.

