CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
Số:……/2017/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày …..tháng…. năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v: phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập
Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

➢ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
➢ Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
➢ Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của luật chứng khoán;
➢ Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ han hành ngày 26/06/2015 về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
➢ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã
được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
➢ Căn cứ Tờ trình V/v phương án sáp nhập CTCP Du lịch Thắng Lợi vào CTCP Du lịch
Thành Thành Công thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kính trình Đại hội đồng cổ
đông thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập như sau:
Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi sẽ được chấm dứt hoạt động,
Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công sau khi sáp nhập sẽ được hưởng mọi quyền và lợi
ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi
nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi.
Một số chỉ tiêu kinh doanh sau sáp nhập:
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2018

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

792.170.160.000

Doanh thu thuần trước sáp

Tỷ đồng

299.300.581.609
1

nhập
Doanh thu thuần sau sáp nhập

Tỷ đồng

560.188.634.317

Lợi nhuận sau thuế trước sáp

8.974.559.792

nhập
Lợi nhuận sau thuế sau sáp

22.154.980.273

nhập
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.
Trân trọng kính chào.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ VINH
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