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TỜ TRÌNH SỐ 01 
Về việc: Thông qua việc đầu tư vào công ty CP Phú Thạnh Mỹ 

 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện 

 
- Căn cứ Luật doanh  nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện; 
- Căn cứ mô hình tổ chức công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 

Công ty CP Phú Thạnh Mỹ là một công ty cổ phần được thành lập theo luật doanh nghiệp Việt 
Nam theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4000455251 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng 
Nam cấp ngày 17/1/2007 và theo Giấy chứng nhận  Đăng kí kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 
15/05/2020. 

Công ty có trụ sở chính tại tổ 9, thông Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang tỉnh 
Quảng Nam và văn phòng giao dịch tại số 1 đường Võ Chí Công, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

Hoạt động chính của công ty là sản xuất điện thông qua vận hành nhà máy thủy điện Sông Bung 
4A do công ty làm chủ đầu tư, cho thuê văn phòng và các hoạt động khác với doanh thu hàng năm 
trên 150 tỷ đồng. 

Với việc chuyển dịch cơ cấu sang đầu tư tài chính, Hội đồng quản trị nhận thấy Công ty CP Phú 
Thạnh Mỹ là một doanh nghiệp có tiềm năng phát triển, giá cổ phiếu so với các doanh nghiệp cùng 
ngành đang thấp hơn. 

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện kính trình Đại hội cổ đông 
biểu quyết thông qua việc đầu tư vào Công ty CP Phú Thạnh Mỹ với tổng mức đầu tư không quá 300 
tỷ đồng. 

Giao cho Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc nghiên cứu phương án, đàm phán mức giá 
mua, tiến hành giao dịch mua cổ phần Công ty CP Phú Thạnh Mỹ với tổng mức đầu tư không quá 300 
tỷ đồng. 

 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét! 
Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 
- Lưu VT. 
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