
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 

Số: 08/2017/TT-ĐHĐCĐ/F.I.T 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------o0o------- 

 Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017 

TỜ TRÌNH 

V/v: Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; 

- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được 

Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

chứng khoán; 

- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng 

khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T; 

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T 

ngày 28/02/2015. 

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 số 02/2016/ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 

22/09/2016. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc gia 

hạn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 28/02/2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 

năm 2016 số 02/2016/ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 22/09/2016 với nội dung như sau: 

 

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và diễn biến 

thị trường để lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng 

vốn điều lệ này và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh. 

 

 

 



 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xem xét, cho ý kiến và thông qua./. 

Trân trọng./.  

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: HĐQT, VT. 
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