
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05-2017/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
(V/v: Sáp nhập doanh nghiệp)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 
ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01-2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
22/4/2016;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22/4/2016, ĐHĐCĐ đã thông qua 
Tờ trình số 04-2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị SHS về phương án sáp nhập hoặc hợp 
nhất và việc lựa chọn công ty mục tiêu để thực hiện sáp nhập hoặc hợp nhất. Công ty mục tiêu 
đáp ứng một số tiêu chí như là công ty chứng khoán lâu năm có uy tín, thương hiệu trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam, đang là thành viên giao dịch tại 2 Sở GDCK Hà Nội và TP Hồ 
Chí Minh; không bị trong diện kiểm soát đặc biệt của UBCKNN. 

Trên cơ sở đó, sau khi nghiên cứu, xem xét và đánh giá về các công ty mục tiêu, Hội đồng 

quản trị đã lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) là đơn vị thực hiện việc sáp 
nhập. Việc nhận sáp nhập SHBS sẽ mang lại cho SHS các lợi thế như sau:

- SHBS tiền thân là CTCP CK Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội và trở thành công ty con của 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) từ năm 2012 sau khi Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 
sáp nhập vào SHB. Trong khi đó, SHS là công ty chứng khoán được thành lập năm 2007 và có 
cổ đông sáng lập là SHB. Như vậy, hiện nay, SHS và SHBS là hai công ty chứng khoán hiện 
đang cùng mang thương hiệu với cùng một ngân hàng và có chung cổ đông. Qua thời gian dài 
gần 10 năm hoạt động với quá trình xây dựng không mệt mỏi, cả SHS và SHBS đều đang duy trì 
và phát triển văn hóa doanh nghiệp với nhiều nét tương đồng dựa trên giá trị cốt lõi của doanh 
nghiệp. Do vậy, với sự tương thích và hòa hợp về văn hóa của hai doanh nghiệp sẽ tạo nên lợi 
thế cạnh tranh vô cùng quý giá, qua đó góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp sau sáp nhập;

- SHBS là công ty chứng khoán trực thuộc và cùng hệ thống SHB, do đó, hơn ai hết, SHS 
nắm rõ các thông tin về thực trạng hoạt động của SHBS, từ tình hình tài sản, tài chính, thị phần, 
hiệu quả hoạt động, nhân sự, công nợ,… cho đến điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, thách thức, vị 
thế trong ngành,…Việc hiểu rõ thực trạng hoạt động của SHBS sẽ giúp cho SHS gặp nhiều thuận 
lợi trong quá trình quản trị rủi ro sau sáp nhập;

- Thương hiệu SHBS và thương hiệu SHS đang tạo ra sự nhầm lẫn trên thị trường, đồng 
thời thực chất hai Công ty đang có cổ đông và gắn thương hiệu với cùng một ngân hàng. Việc 



sáp nhập sẽ giúp cho việc thống nhất lại một Công ty mới có quy mô lớn hơn, năng lực cạnh 
tranh lớn hơn và tiềm năng tăng trưởng hơn trong tương lai;

- Tạo ra một công ty chứng khoán mạnh mẽ và hiệu quả hơn trên nền tảng của SHS, kế 
thừa toàn bộ các điểm mạnh về nhân sự, hệ thống công nghệ, mạng lưới chi nhánh, hệ thống 
khách hàng, thương hiệu sản phẩm mà SHBS đang có.

Trên cơ sở công ty mục tiêu đã lựa chọn, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua 
Phương án nhận sáp nhập SHBS vào SHS như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- Số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi: Bằng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của 
SHBS x Tỷ lệ hoán đổi

- Đối tượng phát hành: Cổ đông của công ty mục tiêu theo Hợp đồng sáp nhập

- Tỷ lệ hoán đổi: Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ hoán đổi trên cơ sở tương quan giá trị cổ 
phiếu, các lợi thế của các bên tham gia sáp nhập

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch 
HĐQT và các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ thường trực chủ động thực hiện
các công việc sau mà không phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:

- Xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung của Phương án sáp nhập; 
Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Công ty sau sáp nhập.

- Xây dựng, phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần (bao gồm nhưng 

không giới hạn cả điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phần phát hành thêm theo 
Phương án sáp nhập, nhưng không được cao hơn số cổ phiếu dự kiến phát hành)

- Xây dựng và thông qua các tài liệu hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản 
lý Nhà nước có thẩm quyền trong việc sáp nhập.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết, ký các văn bản và xử lý tất cả các vấn đề 
phát sinh liên quan đến việc sáp nhập (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục: Phát hành 
cổ phiếu để hoán đổi; Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động; đăng ký kinh doanh; đăng ký 
điều lệ; tăng vốn điều lệ; lưu ký và đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu SHS;…) 
nhằm đảm bảo việc sáp nhập thành công, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật 
hiện hành và hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhân:
- Như trên
- Lưu: VT, VP HĐQT
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