TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
PROPOSED RIGHTS ISSUE TO EXISTING SHAREHOLDERS
Đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
Proposed rights issue under the following terms:
Tên cổ phiếu/ Name of share

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam/
Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company shares

Loại cổ phần/Type of share

Cổ phần phổ thông/Ordinary shares

Mệnh giá/ Face value

10.000 đồng/cổ phần
VND10,000/share

Đối tượng chào bán/Eligible buyer

Chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách
cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại
ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
Private issuance to list of shareholders at closing date as
confirmed by VSD

Phương án xử lý cổ đông từ chối quyền
mua/Refusal to subscribe

Nếu cổ đông nào từ chối quyền mua, Hội đồng quản trị sẽ
quyết định việc phân phối cho cổ đông khác.
In the event that a shareholder opts to not subscribe to the
rights issue, the BOD shall offer the shares to the other
shareholders on a pro-rata basis.

Số lượng chào bán/Amount of shares

70.000.000 cổ phiếu/70,000,000 shares

Giá chào bán/Price

Bằng mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Par value: VND 10,000/share

Thời gian thực hiện/Timing

Khoảng tháng 5/2018 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
In May 2018 subject to approval from the State Securities
Commission

Mục đích/Purpose

Bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty. (To provide
additional working capital)

Tỷ lệ thực hiện quyền/
Subscription Ratio

3:7 (cổ đông sở hữu 03 cổ phần sẽ được quyền mua 07 cổ phần
mới). Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm
tròn xuống đến hàng đơn vị.
7:3 (an existing shareholder can buy 07 extra shares for every
03 shares already held).The number of shares distributed to
existing shareholders shall be rounded down to the unit.

Đăng ký giao dịch/Register for trading

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký giao
dịch ngay sau khi thực hiện.
New issued shares to current shareholders will be registered
for trading right after issuance.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội
Đồng Quản Trị/

Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ

The General Shareholders’ Meeting
hereby authorizes BOD:

To accordingly amend the Charter to reflect the new charter
capital

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho
Tổng Giám đốc/
The General Shareholders’ Meeting
hereby authorizes General Director

Làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành
To implement necessary procedures to increase the chartered
capital according to the issued shares;
Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và
đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD
và HNX theo đúng quy định
To implement necessary procedures to register and list the tobe-issued shares on Hanoi Stock Exchange.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.
For the General Shareholders’ Meeting approval.

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018
HCMC, 12 April 2018
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of BOD
CHỦ TỊCH/Chairman
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