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CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

Số: 15 /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

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

           TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2018 

 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v cho vay / góp vốn/ hợp tác đầu tư với bên liên quan 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital; 

- Căn cứ Đề xuất ký ngày 11/06/2018 của nhóm cổ đông nắm giữ trên mười (10)% tổng 

số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên. 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) kính trình Đại hội đồng 

Cổ đông thông qua việc cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc tăng phần vốn góp của 

BCG tại CTCP Năng lượng BCG Băng Dương là tổ chức có liên quan của BCG để bổ 

sung vốn cho CTCP Năng lượng BCG Băng Dương thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt 

trời BCG Băng Dương với tổng công suất 40 MW. 

Khoản cho vay/ góp vốn/ hợp tác đầu tư với CTCP Năng lượng BCG Băng Dương 

có tổng giá trị tối đa là 300 tỷ đồng. 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng 

cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc Hợp đồng góp vốn; ký kết các Hợp đồng, tài 

liệu và triển khai các thủ tục với các bên liên quan. 

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

Trân trọng kính trình./.  

 

Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

NGUYỄN HỒ NAM   
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