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TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2011  

------------------- 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng 
lượng Việt Nam; 

- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2010. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kính trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua phương án về việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 
2011 như sau: 

1. Phương thức và khối lượng phát hành 

- Tên chứng khoán phát hành:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
  Năng lượng Việt Nam                               

- Loại chứng khoán phát hành:  Cổ phiếu phổ thông 
- Mệnh giá cổ phần:                       10.000 đồng/ cổ phần 
- Tỷ lệ thưởng cổ phiếu:             15%  
- Tỷ lệ thực hiện quyền:            20:3 
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến:  843.750  cổ phần  
      (= Tổng số cổ phiếu đang lưu hành*15%)  
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:  8.437.500.000  đồng  
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến:            64.687.500.000  đồng  
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng:  Nguồn thặng dư vốn cổ phần 
- Thời điểm phát hành dự kiến:  Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 

2011, sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN. 
2. Đối tượng phát hành:  



 Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng 
Việt Nam có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng. 

 Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành, toàn bộ số cổ phiếu thưởng phát hành thêm năm 2011 
sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

3. Tỷ lệ thực hiện quyền và Xử lý cổ phiếu lẻ: 

 Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được xác định theo nguyên tắc: 1 cổ phiếu cũ tương 
đương với 1 quyền, cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới. Danh sách cổ 
đông vào ngày chốt Danh sách sở hữu cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam cung cấp. 

 Trong trường hợp cổ phiếu thưởng nhận được bị lẻ dưới 01 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn 
xuống hàng đơn vị để đảm bảo cho tổng số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm đợt này 
không vượt quá số lượng đã xin phép Đại hội đồng cổ đông. Số cổ phần lẻ hàng thập phân 
sẽ bị hủy. 

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ thưởng 
thêm cổ phiếu là 123x15% = 18,45 cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn 
vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 18 cổ phiếu; còn 0,45 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy). 

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:  

 Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể trong năm 2011, thực hiện các thủ tục cần thiết để 
triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu 
ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau 
khi kết thúc đợt phát hành (nếu Công ty đã thực hiện việc niêm yết trên Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành. 

 Đăng ký với Sở Kế hoạch Đầu tư tăng vốn điều lệ từ 56.250.000.000 đồng lên thành 
64.687.500.000 đồng theo các quy định của pháp luật. 

 Sửa đổi số vốn điều lệ ghi trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo mức vốn 
điều lệ thực tế của Công ty sau đợt phát hành. 

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 
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