Số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

/2019/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;



Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;



Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng
khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
(“Công ty”);



Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2019 của Công ty. Nay:
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và định
hướng chiến lược hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty.
Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (“BTGĐ”) về kết quả hoạt động kinh
doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động
của Công ty năm 2018.
Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán
cho năm tài chính 2019.
Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:
Đơn vị tính: đồng
Nội dung

Giá trị

Lợi nhuận sau thuế

822.621.627.351

-

Lợi nhuận đã thực hiện

883.245.858.270

-

Lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL

(60.624.230.919)

Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn

44.162.292.914

Trích Quỹ dự phòng tài chính

44.162.292.914

Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018

Head Office
Bitexco ,15thFloor, 2 Hai Trieu St., Dist 1, HCMC, Vietnam
T: +84 8 3914 3588 | F: +84 8 3914 3209
W: www.vcsc.com.vn | E: info@vcsc.com.vn

Head Office
Bitexco ,15thFloor, 2 Hai Trieu St., Dist 1, HCMC, Vietnam
T: +84 8 3914 3588 | F: +84 8 3914 3209
W: www.vcsc.com.vn | E: info@vcsc.com.vn

Transaction Office
10 Nguyen Hue, Dist 1, HCMC, Vietnam
T: +84 83914 3588 | F: +84 83914 3772

734.297.041.523
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Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước

626.458.820.196

Cổ tức 10% năm 2017 chi trả trong năm 2018 (*)

120.000.000.000

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (**)

375.513.275.908

Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn giữ lại

130.945.544.288

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018

865.242.585.811

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:
Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 12% trên vốn điều lệ 1.629 tỷ đồng

195.599.868.000

Trong đó: Đợt 1: Đã tạm ứng cổ tức 7% từ lợi nhuận chưa phân phối năm
2018 (***)

114.099.923.000

Đợt 2: Dự kiến chi bổ sung 5% cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

81.499.945.000

Lợi nhuận còn giữ lại

669.642.717.811

Trong đó: Phần lợi nhuận đã thực hiện còn giữ lại

631.770.401.076

Phần lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL còn giữ lại

37.872.316.735

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
ST

Chỉ tiêu

T
1

Doanh thu hoạt động

2

Tổng chi phí

3

Tổng lợi nhuận trước
thuế

4

Cổ tức dự kiến

Thực hiện
2018

Kế hoạch 2019

+/- so với 2018
Giá trị

Tỷ lệ (%)

1.821.479

1.652.974

(168.505)

(9,3%)

810.023

802.974

(7.049)

(0,87%)

1.011.456

850.000

(161.456)

(15,96%)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 10-15%.

Điều 7: Thông qua Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, thù lao của Ban Kiểm soát và mức
thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2019 như sau:
1.
Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2019
Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2019
2.

Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019
Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:
Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 204.000.000 đồng/năm, trong
đó:

3.



Trưởng Ban Kiểm soát (01 người)

: 7.000.000 đồng/tháng



Thành viên Ban Kiểm soát (02 người)

: 5.000.000 đồng/tháng/người

Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2019
Ban Tổng Giám đốc không nhận thưởng trong năm 2019.

2

Điều 8: Thông qua việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán
bộ công nhân viên (“CBCNV”) như sau:
1. Mục đích phát hành
VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên tốt nhất bằng cách tạo ra
nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng
như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty.
Nhằm mục đích (i) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV; (ii) Gắn
liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động; và (iii)
Thu hút nhân tài và giữ chân những CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công
ty; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội
đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn
cho cán bộ công nhân viên Công ty theo Phương án phát hành chi tiết dưới đây.
2.
2.1

2.2

Phương án phát hành:
Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên
Công ty


Loại cổ phần:

cổ phần phổ thông



Mệnh giá:

10.000 đồng



Vốn điều lệ trước khi phát hành:

1.629.998.900.000 đồng



Tổng số cổ phần phát hành:

1.400.110 cổ phần



Tổng mệnh giá phát hành:

14.001.100.000 đồng



Thời gian phát hành dự kiến:
trong năm 2019



Vốn điều lệ sau khi phát hành:



Đối tượng được mua cổ phần:
CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản
Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt



Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành



Giá phát hành:



Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần
chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết
định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn
12.000 đồng/cổ phần.

sau khi được UBCK thông qua, dự kiến
1.644.000.000.000 đồng

12.000 đồng/cổ phần

Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành
Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho CBCNV dự kiến được sử dụng
để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng.

3.

Niêm yết bổ sung
Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo
phương án phát hành cho CBCNV nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm
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lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Tp. Hồ Chí Minh.
4.

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công
ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được
Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương
ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát
hành nêu trên.

5.

Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau
Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc
theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ công ty
Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm
được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí
Minh.

6.

Triển khai thực hiện
Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy
định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị
trường chứng khoán.

Điều 9: Thông qua việc phát hành quyền chọn mua cổ phần/cổ phần cho HĐQT, BTGĐ
như sau:
Lý do phát hành:


Gắn trách nhiệm điều hành đối với giá trị cổ phiếu VCI đang giao dịch trên HSX.



Huy động một phần vốn với giá cao hơn thị trường hiện tại để góp phần tăng năng
lực cạnh tranh của Công ty.
Phương án phát hành:
Phát hành quyền chọn mua cổ phần/cổ phần cho HĐQT, BTGĐ

1.
1.1



Loại chứng khoán phát hành:

Quyền chọn mua cổ phần/cổ phần VCI



Đối tượng phát hành:
Hội đồng Quản trị phê duyệt

HĐQT, BTGĐ và danh sách cụ thể ủy quyền



Vốn điều lệ trước khi phát hành (sau khi phát hành cổ phần theo chương trình
lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty năm 2019): 1.644.000.000.000
đồng



Tổng số quyền chọn mua phát hành: 3.200.000 quyền (tương đương khoảng
2% vốn điều lệ hiện tại). Một quyền chọn mua sẽ tương ứng với quyền được
mua một cổ phần VCI (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).



Giá quyền chọn mua là 0 đồng



Giá thực hiện quyền chọn mua/cổ phần là 55.000 đồng/cổ phần.
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Thời hạn thực hiện quyền chọn mua: Trong vòng 3 năm kể từ ngày Công ty phát
hành giấy xác nhận quyền chọn mua. Trong thời hạn này, người sở hữu quyền
chọn có thể thực hiện quyền bất cứ lúc nào. Người sở hữu quyền chọn mua có
quyền quyết định mua toàn bộ, một phần hoặc không mua cổ phần. Hết thời hạn
thực hiện quyền, nếu người sở hữu không thực hiện quyền thì các quyền này sẽ
bị thu hồi.

1.2



Công ty có nghĩa vụ phát hành cổ phần phổ thông bằng số lượng quyền chọn
mua đăng ký thực hiện quyền.



Điều kiện chống pha loãng: Khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây sau ngày phát
hành quyền chọn: (i) Công ty phát hành cổ phiếu thưởng, (ii) chi trả cổ tức bằng
cổ phiếu, (iii) chia tách cổ phần, hợp nhất, (iv) phát hành thêm cổ phần cho cổ
đông hiện hữu, (v) thực hiện bất kỳ nghiệp vụ nào khác tương tự làm pha loãng
giá thị trường cổ phiếu thì giá thực hiện quyền chọn sẽ điều chỉnh giảm tương
ứng với mức pha loãng giá trị thị trường cổ phần do các nghiệp vụ này làm phát
sinh và tăng số lượng quyền phát hành để vẫn duy trì tỷ lệ 2% vốn điều lệ công
ty.



Quyền chọn mua không được phép chuyển nhượng.

Phát hành cổ phần để thực hiện quyền chọn mua cổ phần nêu trên


Loại cổ phần:

cổ phần phổ thông



Mệnh giá:

10.000 đồng



Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.200.000 cổ phần.



Tổng mệnh giá phát hành:



Thời gian phát hành dự kiến:
Trong thời hạn 3 năm của thời hạn thực hiện
quyền và ủy quyền HĐQT quyết định phù hợp với yêu cầu thực hiện quyền từng
thời điểm của người sở hữu.



Giá phát hành
55.000 đồng/cổ phần và có tính đến điều
kiện chống pha loãng như đề cập tại mục 1



Vốn điều lệ sau khi phát hành dư kiến không pha loãng: 1.676.000.000.000
đồng



Đối tượng phát hành: Người sở hữu quyền chọn mua



Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần phổ thông theo chương trình quyền
chọn mua/cổ phần cho HĐQT, BTGĐ.



Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần dự kiến được sử dụng để bổ sung
vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng.



Cổ phần khi phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát
hành.



Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên
tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương
án phát hành nêu trên.

32.000.000.000 đồng
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2.

3.

Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được
theo phương án phát hành nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu
ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng

khoán Tp. Hồ Chí Minh.
Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau
Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc
theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành.
Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ công ty.
Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm
được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí
Minh.
Triển khai thực hiện
Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy
định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị
trường chứng khoán.

Điều 10: Thông qua việc Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.
Điều 11: Thông qua việc đơn từ nhiệm của thành viên BKS.
Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ đến năm 2020- Ông/Bà
[…]. Tỷ lệ trúng cử là […]
Điều 13: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản
chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.
Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty

Bà Nguyễn Thanh Phượng
Chủ tịch Hội đồng quản trị
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