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Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018 

TỜ TRÌNH 
(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn  

cho người lao động trong Công ty) 

Kính gửi :ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/6/2010; 

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 

70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 

24/11/2010; 

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc 

chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, 

mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; 

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua ngày 27/4/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015; 

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.Là công ty hoạt động 

trong lĩnh vực tài chính chứng khoán, con người là yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của 

Công ty.Việc phát hành cổ phiếu cho người lao động sẽ tạo ra sự gắn bó của cán bộ công nhân 

viên với Công ty và là động lực để người lao động tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Công 

ty trong tương lai. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty 

(“Phương án phát hành ESOP”) 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: 5.260.000(Năm triệu hai trăm sáu mươi nghìn)cổ 

phần 

3. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 52.600.000.000(Năm mươi hai tỷ sáu trăm nghìn) 

đồng. 

4. Loại cổ phiếu:Cổ phiếu phổ thông 



5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

6. Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP/Số cổ phần đang lưu hành của Công 

ty: 4,99% 

7. Đối tượng phát hành:    

- Cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên công ty đã có đóng góp cho sự phát triển của 

Công ty trong 03 năm gần nhất. 

- Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt, cán 

bộ công nhân viên: ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công 

ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này. 

8. Giá phát hành: 12.000(Mười hai nghìn) đồng/cổ phần  

9. Hạn chế chuyển nhượng: 50% số lượng cổ phiếu phát hành ESOP được tự do chuyển 

nhượng và 50% số lượng cổ phiếu phát hành ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể 

từ ngày Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN được chấp thuận. 

10. Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt 

chào bán, số lượng cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ công nhân viêncó tên 

trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CBCNV khác trong công ty để đảm 

bảo phát hành đủ số cổ phần dự kiến phát hành.  

11. Mục đích, nhu cầu sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt 

phát hành sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, cho vay ký quỹ, đầu 

tư tài chính, bảo lãnh phát hành. 

12. Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2018 

13. Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành: 

Công ty thực hiện Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành theo đúng số vốn thực tế đã 

phát hành 

14. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát 

hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành. 

15. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT: 

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được 

ĐHĐCĐ thông qua, xây dụng, 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) và phù hợp với các quy 

định pháp luật liên quan 

- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt 

phát hành thành công. 



Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 

triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

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 

 

 


