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Số:  01/2022/TTr-HĐQT 

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022 

                   

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tình 

hình sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn  

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

 

Kính gửi:  Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO 

 

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

hành; 

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tasco (“Công 

ty”); 

- Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của Công ty, 
 

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các 

Báo cáo sau đây: 

1. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán 

của Công ty Cổ phần TASCO  tại thời điểm 31/12/2021 bao gồm các nội 

dung sau: 

- Báo cáo kiểm toán độc lập; 

- Bảng cân đối kế toán; 

- Kết quả sản xuất, kinh doanh; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

-    Thuyết minh Báo cáo tài chính 

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm 

và bản chi tiết được công bố tại website công ty: www.tasco.com.vn) 

2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ 

phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 

10/12/2021 đến ngày 17/12/2021 đã được kiểm toán (đã được kiểm toán 

ngày 06/04/2022) và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát 

http://www.tasco.com.vn/
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hành 50.000.000 cổ phiếu của Công ty theo phương thức chào bán riêng 

lẻ cho giai đoạn từ ngày 01/08/2017 đến ngày 21/08/2017 (đã được kiểm 

toán ngày 04/12/2021) (Nội dung chi tiết đính kèm).  

 

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

 

Nơi nhận: 

-    Như trên; 

-    HĐQT; 

-    Lưu VT, 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
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