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Ngày 04 tháng 01 năm 2008, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (MCK: 

GMC) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường với tỷ lệ cổ đông tham dự chiếm 

70,58% cố phần có quyền biểu quyết và đã thông qua các vấn đề sau. 

 Dự án 213 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM: 

o Diện tích đất: 1.873,6 m2 

o Ý kiến quy hoạch kiến trúc của Sở Quy họach - Kiến trúc TP.HCM 

o Trung tâm Thương mại văn phòng 

o Mật độ xây dựng: 20 tầng và 2 tầng hầm 

o Khối đế (từ tầng 1 đến tầng 4) ≤ 56,0% 

o Khối tháp (từ tầng 5 đến tầng 20) ≤ 40,0% 

o Hệ số sử dụng đất ≤ 8,5 

o Phương thức đầu tư: Đóng tiền 106 tỷ đồng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định giao đất 

của UBND Thành phố HCM (tỷ lệ biểu quyết 100%) 

o Tổng vốn đầu tư: Dự kiến 300 tỷ đồng (Garmex Saigon js chiếm 51%) 

o Thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án. ĐHĐCĐ bất thường 2008 ủy quyền cho HĐQT 

tham khảo ý kiến cổ đông lớn quyết định chọn đối tác đầu tư 49% còn lại. (tỷ lệ biểu quyết 

100%) 

 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và đầu tư các dự án năm 2008: 

o Cơ cấu phát hành: Chia cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu 5% vốn điều lệ; quyền mua của 

cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ: 1:1, bán cho cán bộ công nhân viên Công ty 5% vốn điều lệ hiện 

nay 

o Giá phát hành không thấp hơn 20.000 đồng/cp, HĐQT sẽ dựa theo thị giá để quyết định giá 

chính thức 

o Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm 

sau khi hoàn tất thủ tục phát hành (tỷ lệ biểu quyết 99,99%) 

o Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty đầu tư, kinh doanh bất động sản (tỷ lệ biểu 

quyết 100%). 
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