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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/TT-NN14

Dĩ an, ngày tháng 3 năm 2014
TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
(Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty
Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 24 tháng 2 năm 2014.
Hội Đồng Quản Trị Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành
cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, cụ
thể như sau:
I.PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG.
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.
2. Mã cổ phiếu: NNC.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Số cổ phiếu đang lưu hành: 8.302.000 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ phát hành thêm: 2:1
6. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.151.000 cổ phiếu.
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 41.510.000.000 đồng (theo mệnh giá)
9. Nguồn vốn để thực hiện thưởng: Quỹ đầu tư phát triển.
10.Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt
động kinh doanh.
* Giải trình nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng
(trích báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán)
Vốn chủ sở hữu: 186.030.463.599 đồng.
- Vốn đầu tư CSH: 87.681.750.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 42.202.976.909 đồng.
- Quỹ Dự phòng tài chính: 23.055.051.526 đồng.
- Cổ phiếu quỹ: -23.614.528.668 đồng.
- LN Sau thuế chưa phân phối: 56.705.213.832 đồng.
11.Phương thức phát hành:
Mỗi cổ phần hiện hữu tương ứng sẽ được hưởng được 01 quyền, 02 quyền được
thưởng 01 cổ phiếu mới. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu thưởng phát hành người sở hữu
quyền được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và để không vượt số lượng cổ phiếu
xin phép phát hành thêm, toàn bộ việc làm tròn sẽ được làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ

còn lại sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng
khác đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quyền lợi của cổ đông.
Ví dụ:
Vào ngày chốt Danh sách cổ đông để được quyền nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn
Văn A hiện đang sở hữu 983 cổ phần sẽ được hưởng 983 quyền. Nếu cổ đông A thực
hiện quyền, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận là (983: 2)*1 = 491,5 và được làm
tròn số là 491 cổ phần.
- Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được
hưởng cổ phiếu thưởng.
- Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc thưởng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế
chuyển nhượng.
- Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên
lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Các cổ đông chưa tiến hành lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ phiếu
thưởng tại văn phòng Công ty CP Đá Núi Nhỏ.
12.Thời gian phát hành dự kiến: Quý III/2014.
II. NIÊM YẾT BỔ SUNG 4.151.000 CỔ PHIẾU CÔNG TY CP ĐÁ NÚI
NHỎ TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trên, Công ty sẽ thực hiện các thủ
tục cần 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 dự kiến vào
quý III/2014
III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ.
Triển khai phương án phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có) và hoàn tất các
thủ tục liên quan để thực hiện phương án và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát
hành đợt này.
Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Đá Núi
Nhỏ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn !
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

