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CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 
Số 2 An Đà, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Tel : 031.3640781            Fax: 031.3640954 

Email: contact@nhuatienphong.vn 

Website: www.nhuatienphong.vn 

 

                                    Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2010 

THƯ GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG  
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc  

tăng vốn điều lệ bằng hình thức thưởng cổ phiếu    
 

Kính gửi: Quý Cổ đông 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2010 ngày 29/4/2010, Hội 
đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tiến hành xin ý kiến Quý cổ đông thông qua Phương án phát hành 
tại Tờ trình ngày 20/8/2010. Tuy nhiên, do các Quý cổ đông không gửi lại số lượng phiếu đủ tỷ lệ quy 
định tại Công văn 3170/UBCK-QLPH ngày 05/10/2010 của UBCK hướng dẫn v/v Xin ý kiến cổ đông 
bằng văn bản nên Công ty không đủ điều kiện phát hành cho Quý cổ đông theo phương án đã trình.  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời, để gia tăng lợi ích của cổ đông, 
HĐQT Công ty thông qua việc trình cổ đông  điều chỉnh tỷ lệ thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 
tăng từ 60% lên 100% (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm).   

HĐQT xin gửi kèm các tài liệu dưới đây làm cơ sở để các Quý cổ đông cho ý kiến:    

• Phiếu lấy ý kiến cổ đông. 

• Tờ trình Phương án tăng VĐL bằng hình thức thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  

• Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.     

• Nghị quyết HĐQT số 75/NQ-HĐQT ngày 24/11/2010 

• Phong bì in sẵn địa chỉ Công ty để Quý cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến.   

Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu chéo (X) vào 01 (một) ô lựa chọn trên Phiếu lấy ý kiến cổ 

đông, ký tên, dán kín phong bì và gửi về Công ty chậm nhất vào 12h00 ngày 30/12/2010 tính theo 

dấu bưu điện.   

Quý cổ đông gửi Phiếu theo địa chỉ: 

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 
Địa chỉ:   Số 2 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Điện thoại:  0313 640781;       Fax: 0313 640133  

Để đảm bảo đợt phát hành của Công ty được thực hiện đúng nguyện vọng của Quý cổ đông và quy 

định của pháp luật, HĐQT kính đề nghị toàn bộ Quý cổ đông với quyền lợi và trách nhiệm của 

mình, gửi Phiếu về Công ty đúng thời hạn.     

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe và trân trọng cảm ơn.  
  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

TRẦN BÁ PHÚC 
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PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG  
V/v: Tăng vốn điều lệ bằng hình thức thưởng cổ phiếu 

 
 
PHẦN I – THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 
Trụ sở chính:   Số 2 – An Đà – Ngô Quyền – Hải Phòng. 
Giấy CNĐKKD: 0200167782 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp 

ngày 10/2/1010  
 
PHẦN II – THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG XIN Ý KIẾN   
Họ và tên:  STT:  

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD:  cấp ngày:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Số cổ phần sở hữu (CP):  

Số phiếu biểu quyết (CP):  
 
PHẦN III – NỘI DUNG XIN Ý KIẾN 
 
1. Mục đích lấy ý kiến:  
 
HĐQT xin ý kiến của Quý cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 
của Công ty bằng hình thức thưởng cổ phiếu và các công việc liên quan.  
 
2. Căn cứ:  
 
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa TNTP; 
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/4/2010; 
- Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên 
Tiền phong ngày 24/11/2010; 
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền biểu quyết) số 
0504/2010-NTP/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/12/2010. 

 

3. Nội dung xin ý kiến:  

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông thông qua các nội dung sau: 

3.1 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, nghĩa 
là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách hưởng cổ phiếu thưởng sẽ nhận 
được 01 cổ phiếu mới phát hành. Thời điểm phát hành là sau khi Phương án được cổ đông 
biểu quyết tán thành đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và nhận được ý kiến 
không phản đối của Ủy ban chứng khoán nhà nước (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm). 
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Ý kiến của Quý cổ đông: 

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

3.2 Thông qua việc sửa đổi mục Vốn điều lệ tương ứng sau khi phát hành tại Điều lệ Công ty.  

Ý kiến của Quý cổ đông: 

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

3.3 Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện 
hữu được thực hiện theo Phương án này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao 
dịch chứng khoán Hà Nội.     

Ý kiến của Quý cổ đông: 

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

3.4 Thông qua việc uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau: 

- Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT xử lý cổ phần lẻ, cổ phần không phân phối hết theo đúng quy 
định pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

- Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết các văn bản, hồ sơ trình cơ quan chức năng liên quan 
đến việc phát hành, đăng ký kinh doanh, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành 
thêm theo Phương án này. 

Ý kiến của Quý cổ đông: 

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

4. Thời hạn gửi Phiếu:  

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về trụ sở Công ty theo địa chỉ in sẵn trên phong bì được gửi 

kèm theo Phiếu chậm nhất là 12h ngày 30/12/2010.  

 

Lưu ý: Quý cổ đông có thể tải mẫu Phiếu biểu quyết này trên Website của Công ty 

www.nhuatienphong.vn Phiếu lấy ý kiến hợp lệ được tính vào tỷ lệ biểu quyết của Đại hội đồng 

cổ đông là Phiếu có đánh dấu (x) vào 01 (một) lựa chọn cho một/nhiều nội dung xin ý kiến, có 

xác nhận của cổ đông, được dán kín  và gửi về Công ty đúng thời hạn quy định.     

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2010 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

TRẦN BÁ PHÚC 

Xác nhận của cổ đông 
(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu) 

 

 


