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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  

SÀI GÒN - HÀ NỘI 
______________________________ 

 

Số: 05-2018 /TTr-SHS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018 

TỜ TRÌNH 
(V/v: tăng vốn điều lệ năm 2018) 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Năm 2017, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 

450,7 tỷ đồng, đạt mức cao nhất kể từ khi thành lập năm 2007 đến nay. Nằm trong top 10 về thị 

phần môi giới của các công ty chứng khoán trên thị trường, tuy nhiên quy mô về về vốn điều lệ 

và tổng tài sản của SHS còn thấp, chưa đủ điều kiện để triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái 

sinh. Với những dự báo thuận lợi về thị trường chứng khoán trong các năm tiếp theo, SHS cần 

tăng vốn điều lệ để mở rộng thị trường, gia tăng  thị phần hoạt động của Công ty. 

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc tăng vốn điều lệ SHS theo 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Số lượng cổ phần SHS trước khi 

phát hành: 

105.395.674 cổ phiếu (đã bao gồm 5.395.674 cổ 

phần phát hành riêng lẻ để hoán đổi do nhận sáp 

nhập SHBS) 

2. Số lượng cổ phần dự kiến phát 

hành: 

96.612.701 (Chín mươi sáu triệu sáu trăm mười hai 

nghìn bảy trăm linh một) cổ phần 

Bao gồm: 

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu: 

 - Số lượng cổ phần phát hành:  

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 

26.348.919 cổ phần 

4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 

01 cổ phiếu mới), tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 

25% trên mệnh giá. 

 
- Nguồn vốn được sử dụng để phát 

hành cổ phiếu trả cổ tức: 

Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017 và đảm bảo 

tuân thủ các quy định của pháp luật. 

2 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 

 - Số lượng cổ phần phát hành: 70.263.783 cổ phần 

 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được quyền 

mua 02 cổ phiếu mới), tương ứng với tỷ lệ phát 

hành là 66,67% trên mệnh giá. 

 - Giá phát hành: 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/cổ phiếu 

3 Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 

  

2.070 tỷ đồng 
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HĐQT trình ĐHĐCĐ chấp thuận tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – 

Hà Nội theo Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết đính kèm Tờ trình này.  

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn giao cho HĐQT triển khai các công việc sau đây:  

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được 

ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan 

đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương 

án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của 

SHS, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ SHS và quyền lợi cổ đông Công ty. 

2. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ 

phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ 

phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông. 

3. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện 

hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin 

phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường 

hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã 

đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân 

phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số 

lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. 

4. Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm 

bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ 

đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất. 

5. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay 

đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật. 

6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT, các 

Thành viên HĐQT làm việc theo chế độ thường trực và Tổng Giám đốc để thực hiện một 

hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây. 

7. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm 

bảo đợt phát hành thành công. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.  

Trân trọng cám ơn. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

ĐỖ QUANG HIỂN 

 

 


