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TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn 

của các đợt phát hành tăng vốn trong năm 2021 của Công ty  

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

Kính gửi:  Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai; 

- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty, 

 

1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công ty”) kính trình Đại hội 
đồng Cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ 

phần Nhựa Đồng Nai, bao gồm: 

 (1)  Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán;  

 (2)  Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán; 

Nội dung chi tiết của các Báo cáo tài chính được đăng tải tại website của Công ty và 
của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

2. Năm 2021, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng 
vốn điều lệ, theo đó Công ty đã thực hiện lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được 
từ đợt phát hành theo đúng quy định. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 

Công ty thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được 
đơn vị kiểm toán xác nhận. 

(Nội dung chi tiết theo bản Báo cáo tình hình sử dụng vốn được đính kèm) 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 
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