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TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v: Huy động vốn phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh  

và thực hiện các Dự án giai đoạn 2018 - 2023 
 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital 

 Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

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

và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được 

Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital; 

 Căn cứ vào tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty 

Cổ phần Bamboo Capital, 

 

Căn cứ chiến lược sản xuất, kinh doanh của công ty trong năm 2018 và những 

năm sắp tới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông 

qua như sau: 

1. HĐQT được phép triển khai việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, 

hợp tác kinh doanh, phát hành trái phiếu các loại cho các nhà đầu tư trong 

nước, ngoài nước và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của 

pháp luật. Mục đích huy động vốn: nhằm triển khai các dự án bất động 

sản, dự án hạ tầng giao thông, dự án năng lượng mặt trời, bổ sung vốn lưu 

động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, và các mục đích 

khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. 

2. Đối với các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của 

Công ty nêu tại báo cáo tài chính gần nhất, ủy quyền cho HĐQT quyết 

định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết bao gồm và không giới hạn 

việc lựa chọn bên cho vay hoặc nhà đầu tư; đàm phán hợp đồng; quyết 

định giá trị huy động, mức lãi suất, thời hạn và phân bổ nguồn vốn huy 

động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất.     



 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề nêu trên có hiệu lực 

thi hành đối với các khoản huy động vốn được thực hiện trong gai đoạn từ năm 2018  

đến 2023.  

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình huy động vốn và sử dụng 

vốn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên vào năm tiếp theo.   

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

 

Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC. 
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