Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 01 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thực hiện chương trình ESOP năm 2019
Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
-

-

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày
01/7/2015;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật
số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày
24/10/2010;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long,

Với mục đích khuyến khích, thu hút lao động chất lượng cao, tạo động lực cho tăng trưởng hoạt động kinh
doanh cho các cán bộ quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế
hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) như sau:
-

Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

-

Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phiếu

-

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành

-

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

-

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

-

Đối tượng phát hành: Cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm
Cửu Long và các công ty con, công ty thành viên thuộc Dược phẩm Cửu Long.

-

Thời gian thực hiện: trong năm 2019.

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
-

Xây dựng tiêu chí phân phối và lập danh sách cán bộ công nhân viên được mua cụ thể.

-

Lựa chọn thời điểm, các lần phát hành và các thủ tục khác để việc phát hành được diễn ra thành công.

-

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn
điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Sau khi
hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số
lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số
lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn.
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