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TỜ TRÌNH  
Thông qua phương án rút vốn góp bằng giá trị  

thương hiệu Vinashin   

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. 

  

Thực hiện Chỉ thị số 1884/CT-CNT ngày 23/7/2013 của Tập đoàn Công nghiệp 
tàu thủy Việt nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thực hiện việc rút vốn 
thương hiệu Vinashin tại các công ty cổ phần và trên tinh thần Hội nghị ngày 
23/7/2013 của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam về việc quán triệt chủ trương 
tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường triển khai rút vốn thương hiệu, quyền góp 
vốn Vinashin tại các công ty cổ phần theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đệ 
trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua phương án rút vốn góp bằng 
giá trị thương hiệu Vinashin như sau: 

Thực hiện Quyết định số 2378/QĐ-CNT-ĐMDN ngày 31/07/2007 của Hội 
đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam về việc phê duyệt phương án 
và chuyển Công ty vận tải thủy Cần Thơ (DNNN) thành Công ty cổ phần công nghiệp 
tàu thủy và vận tải Cần Thơ. Ngày 14/05/2008 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy 
và vận tải Cần Thơ đã chính thức đi vào hoạt động đã tiếp nhận để tổ chức thực hiện 
xử lý các công việc tồn đọng của Công ty vận tải thủy Cần Thơ chuyển sang, theo 
Giấy đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 1800277651 Đăng ký lần đầu ngày 
14/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16/12/2010 do Sở Kế hoạch Đầu tư 
thành phố Cần Thơ cấp, theo đó vốn điều lệ là: 47.329.850.000 đồng; mệnh giá cổ 
phần: 10.000 đồng; tổng số cổ phần: 4.732.985. Bao gồm các cổ đông sáng lập: 

* Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Sông Hậu (nay là Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang); địa chỉ xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh 
Hậu Giang; Số cổ phần đăng ký: 1.109.524 tương đương: 11.095.240.000 đồng chiếm 
23,44% vốn điều lệ.  

* Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam; địa chỉ: 172 phố Ngọc Khánh, 
Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Số cổ phần đăng ký: 2.974.316 
tương đương: 29.743.160.000 đồng chiếm 62,84% vốn điều lệ. 

* Ông Nguyễn Thanh Tùng; địa chỉ: 60/11 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, 
Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ (đại diện cho người lao động trong doanh 



nghiệp); Số cổ phần đăng ký: 649.145 tương đương: 6.491.450.000 đồng chiếm 
13,72% vốn điều lệ; Theo đó: 

Phần vốn góp của người lao động người lao động trong doanh nghiệp là 
649.145 cổ phần tương đương: 6.491.450.000 đồng chiếm 13,72% vốn điều lệ, bao 
gồm giá trị thương hiệu Vinashin là 40% x 6.491.450.000 đồng = 2.596.580.000 đồng 
và phần vốn góp của người lao động là 60% x 6.491.450.000 đồng = 3.894.870.000 
đồng (hiện nay người lao động chưa góp). 

Phần vốn của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam là 29.743.160.000 
đồng, trong đó có vốn thương hiệu còn lại sau khi ghi nhận cho người lao động là 
30,00% - 13,72% = 16,28% x 47.329.850.000 đồng = 7.707.510.000 đồng. 

Nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần 
Thơ xin báo cáo phương án xin rút vốn góp bằng giá trị thương hiệu Vinashin dựa trên 
tình hình thực tế của công ty như sau: 

1. Toàn bộ phần vốn góp bằng giá trị thương hiệu Vinashin của Tập đoàn công 
nghiệp tàu thủy Việt Nam là: 30% x 47.329.850.000 đồng = 14.198.960.000 đồng, 
bao gồm phần vốn ghi danh cho người lao động là: 13,72% tương đương 
6.491.450.000 đồng và vốn thương hiệu còn lại sau khi ghi nhận cho người lao động 
là 30,00% - 13,72% = 16,28% x 47.329.850.000 đồng = 7.707.510.000 đồng, phần 
vốn này đưa về bằng 0 đồng (không đồng). Như vậy phần vốn của Tập đoàn công 
nghiệp tàu thủy Việt Nam còn lại là: 29.743.160.000 đồng – 7.707.510.000 đồng = 
22.035.650.000 đồng và sẽ đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ của công ty giá trị 
tương ứng 14.198.960.000 đồng. 

2. Giao cho Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục rút vốn và giảm vốn 
điều lệ theo quy định. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. 

Trân trọng đệ trình. 
                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
                                                                                  CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu:HĐQT. 
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