




































CÔNG TY CP  HÓA - DƯỢC PHẨM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          MEKOPHAR                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
               ------------------ 
         Số : 11 /HĐQT      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 03 năm 2012 

 
TỜ TRÌNH  

 
Về việc:   Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thực góp bằng việc chào bán 

cho cán bộ điều hành công ty và cổ đông chiến lược. 
 

Kính trình:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. 
 Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006. 
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt  động của Công Ty Cổ phần Hóa- Dược Phẩm Mekophar . 
 Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty  

        cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar. 

Để đáp ứng nhu cầu cần thiết về vốn đầu tư và tăng năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng 
quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu 
huy động vốn, và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và các nội dung khác cụ thể 
như sau: 

A) PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2012: 

I. Mục đích phát hành : 

- Tăng vốn điều lệ để cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, cũng như nâng cao hình 
ảnh và qui mô công ty để thu hút được nhiều khách hàng lớn cả trong và ngoài nước để 
tăng cường năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh. 

- Tạo nguồn vốn ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho Dự án đầu tư “Giai đọan 1 của 
Nhà máy mới tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung với diện tích 80.000m2” với tổng số 
vốn đầu tư dự kiến là 300 tỷ đồng (trong đó tiền thuê đất dự kiến là 150 tỷ đồng). 

II. Phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn: 

- Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar 

- Mã cổ phiếu: MKP 

- Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông 

- Tổng số cổ phiếu phát hành : 4.450.000 cổ phiếu  

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng 

- Tổng giá trị phát hành : 44.500.000.000 đồng  

- Thời gian phát hành dự kiến: từ quý 2/2012 

- Đối tượng, số lượng, giá và phương thức chào bán:  
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