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TỜ TRÌNH
V/v: Tăng vốn điều lệ
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn
thi hành sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12
được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày
24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán và các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng
cổ đông (ĐHĐCĐ) về chủ trương tăng vốn điều lệ như sau:
Công ty cổ phần COMA 18 có thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng khu đô thị
và nhà ở, đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, KCN
Nhuận Trạch (Hòa Bình) và một số dự án BĐS khác với vị trí và điều kiện thuận lợi. Với
định hướng chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2016 - 2021 hoạt động trong 3
lĩnh vực chủ yếu là: Đầu tư kinh doanh BĐS hạ tầng KCN, Thủy điện vừa và nhỏ, BOT
giao thông.
Trong thời gian tới, sẽ triển khai tích cực các dự án KCN và một số dự án trong
lĩnh vực năng lượng thủy điện, giao thông, cụ thể như sau:
Các dự án thực hiện trong kế hoạch:
- Dự án Thủy điện Hùng Lợi 1,2;
- Dự án BOT giao thông;
- Dự án Khu công nghiệp Nhuận Trạch;
- Ngoài lĩnh vực BĐS hạ tầng khu công nghiệp trong thời gian tới với chủ trương
đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Công ty tham gia đầu tư các dự
án hạ tầng giao thông.
- Đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ hiệu quả sẽ mang lại những giá trị kinh tế
lâu dài cho công ty trong tương lai.
Trước mục tiêu thực hiện đầu tư trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công
ty cổ phần COMA 18, vì vậy nhu cầu vốn là cấp thiết để bổ sung cho việc triển khai thực

hiện dự án đầu tư, HĐQT đã đồng thuận nhất trí chủ trương tăng vốn điều lệ để bổ sung
nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án “ Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp
Nhuận Trạch” Tỉnh Hòa Bình.
Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần COMA18 nhằm
mục đích tái cơ cấu nợ, nâng cao năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh
doanh và nâng cao năng lực đầu tư vào dự án mới theo hình thức phát hành cổ phiếu
riêng lẻ.
Để chủ động trong việc triển khai thực hiện tăng bổ sung vốn điều lệ, xin ý kiến
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án hữu hiệu nhất
trên cơ sở đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cổ đông đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực
hiện:
1/ Phương án thực hiện tăng vốn điều lệ, mức tăng vốn điều lệ
2/ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành
3/ Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành
4/ Chỉnh sửa điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ
5/ Phê duyệt của các cơ quan chức năng v/v niêm yết cổ phần phát hành thêm
6/ Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh v/v thay đổi vốn điều lệ
7/ Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần
nhất
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét
và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!
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