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Sóc Trăng, ngày 15 tháng 4 năm 2017 

Số: _08__/TTr.HĐQT/PVCL.17 
 

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  

(V/v Vay vốn ngân hàng) 
 

Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 
26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11được Quốc hội thông qua ngày 
29/6/2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng 
khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi 
hành; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long; 

- Căn cứ Quyết định số: 38/QĐ.PVCL.15 ngày 30/12/2015 của Giám đốc Công ty CP 
Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long v/v Phê duyệt dự án Phát triển nhà ở 
Tiểu dự án 2, 3 và 4 thuộc Dự án Phát triển đô thị và tái định cư khu 5A Mạc Đĩnh Chi, 
Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và quyết định thông qua phương 
án vay vốn ngân hàng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Phát triển nhà ở Tiểu dự án 2, 3, 4 
thuộc Dự án Phát triển đô thị và tái định cư khu 5A do Công ty làm chủ đầu tư. 

1/ Nhu cầu vốn  vầu  tư cho dự án  

Dự án có tổng diện tích 873.490,97 m2. Tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án: 
1.166.977.358.786 đồng. Dự kiến sẽ được huy động từ các nguồn sau đây: 

NGUỒN VỐN   TỔNG CỘNG  

 Vốn tự có                          (30%)  350.186.415.272 

 Vốn ứng trước KH           (40%)  466.790.943.514 

 Vốn vay                            (30%)  350.000.000.000 

 TỔNG CỘNG  1.166.977.358.786 

 Doanh thu dự kiến dự án: 1.498.564.458.000  đồng, lợi nhuận trước thuế 
261.587.099.214 đồng 

 



2.  Ủy quyền Hội đồng Quản trị  

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lựa chọn Ngân hàng, thời gian vay vốn và 
được dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu 
khí Cửu Long để thực hiện các đảm bảo tín dụng với ngân hàng.  

Hội đồng quản trị  kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án huy động vốn 
trên và ủy  quyền lại cho HĐQT triển khai thực hiện. 

Trân trọng. 

 

                                                                           TM. Hội đồng quản trị Công ty 
             Chủ tịch  

                                                                                                           ( Đã ký) 
  

                                                                                                  Nguyễn Triệu Dõng 
 
 

 


