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I- Mục đích:
Công ty cổ phần Vinatrans được chuyển đổi từ DNNN theo chủ trương cổ phần 
hóa của Chính phủ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300648264 do Sở 
Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 16/03/2010, vốn điều lệ của Công 
ty là 255 tỷ đồng.

Trong giai đoạn thực hiện cổ phần hóa, Công ty đã có kiến nghị điều chỉnh giảm 
quy mô vốn điều lệ cho phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty nhưng 
không được cơ quan chủ quản chấp thuận vì theo quy định của Nghị định 
109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ thì vốn điều lệ của công ty cổ 
phần được chuyển đổi từ DNNN không được nhỏ hơn giá trị phần vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Thực tế kinh doanh của Công ty trong các năm trước đây, bên cạnh các dịch vụ 
truyền thống của nghề giao nhận kho vận, Công ty còn cung cấp dịch vụ đại lý 
cho các hãng tàu và hãng giao nhận nhận lớn trên thế giới. Hoạt động đại lý này 
đòi hỏi nguồn vốn bằng tiền mặt khá lớn. Tuy nhiên, theo cam kết của Việt Nam 
khi gia nhập tổ chức WTO, kể từ các năm 2007, 2012, 2014, các hãng tàu và 
hãng giao nhận nước ngoài được phép thành  lập công ty liên doanh hoặc công ty 
100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. 

Hiện nay, các hãng tàu và hãng giao nhận nước ngoài này đã tách ra hoạt động 
riêng và Công ty không còn làm đại lý cho họ nữa. Do vậy, nhu cầu vốn bằng 
tiền của Công ty cũng giảm đáng kể.

Để phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty 
Vinatrans đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh giảm vốn điều lệ 
Công ty từ 255 tỷ đồng xuống còn 178,5 tỷ đồng. Mức giảm này tương ứng với 
giảm 30% vốn điều lệ là mức giảm tối đa theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

II- Cơ sở pháp lý:
Việc giảm vốn điều lệ của Công ty được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp 
luật hiện hành sau:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006
- Các văn bản pháp luật liên quan.



III- Cách thức thực hiện: 
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc giảm vốn 
điều lệ theo các quy định hiện hành.

Trên đây là Tờ trình Phương án giảm vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu về vốn kinh 
doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kính chào trân trọng.
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