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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 DỆT MAY HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 17 / TTr - HĐQT Hà Nam, ngày 28  tháng 4  năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v: tăng vốn điều lệ năm 2021 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Dệt May Hà nội đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2007 và điều lệ bổ sung, sửa đổi đã được đại hội 

đồng cổ đông thường niên các năm thông qua. 

 

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông 

Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021, như sau: 

 

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội 

2. Mã cổ phiếu : HSM 

3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 

4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu 

5. Vốn điều lệ : 205.000.000.000 đồng 

6. Số lượng cổ phiếu đang 

lưu hành 

: 20.500.000 cổ phiếu 

7. Tổng số lượng cổ phiếu 

chào bán (dự kiến) 

: 19.475.000 cổ phiếu 

8. Vốn điều lệ sau chào 

bán (dự kiến) 

: 399.750.000.000 đồng 

9. Đối tượng chào bán : Là các cổ đông hiện h u c  tên trong danh sách cổ đông tại 

ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện 

quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện h u do Trung 

tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định. 

10. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện h u 

11. Tỷ lệ thực hiện quyền : 20:19 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ 
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đông s  h u 01 cổ phiếu được 01 quyền mua. Cổ đông c  20 

quyền mua s  được mua 1  cổ phiếu chào bán thêm) 

12. Giá chào bán  : 10.000 đồng/cổ phiếu 

13. Nguyên tắc xác định giá : a. Nguyên tắc xác định giá: 

- Giá trị sổ sách cổ phiếu HSM tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC 

kiểm toán hợp nhất 

Giá trị sổ sách = Vốn chủ s  h u / Số cổ phiếu đang lưu hành 

 = 535.338.559.558 / 20.500.000 

 = 26.114 đồng/ cổ phiếu 

- Bình quân giá cổ phiếu HSM giao dịch trên thị trường Upcom 

trong 10 phiên giao dịch (từ ngày 18/3/2021 đến 31/03/2021) là 

9.940 đồng/cổ phiếu  

b. Xác định giá chào bán: 

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng thành công của 

đợt chào bán, HĐQT xin đề xuất giá chào bán 10.000 đồng/cổ 

phiếu. 

14. Chuyển nhượng quyền 

mua cổ phiếu 

: Cổ đông s  h u quyền mua cổ phiếu được phép chuyển 

nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác 

và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. 

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn 

đến tỷ lệ s  h u vượt mức s  h u được quy định tại điểm a, b 

khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông 

thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ 

phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua 

công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền 

mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy 

định liên quan. 

15. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện h u không bị hạn chế 

chuyển nhượng. 

16. Phương thức phân phối : phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông 

hiện h u. 

17. Mức độ pha loãng cổ 

phiếu 

: a. Pha loãng giá cổ phiếu 

Trong đợt phát hành này, HSM chào bán 19.475.000 cổ phiếu 

cho cổ đông hiện h u. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, 

giá cổ phiếu của Tổng công ty s  bị pha loãng với mức độ nhất 

định.  

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau: 

Ptc = 
PR t-1 + (I1 x Pr1 ) 

1+  I1 

Trong đó:  

Ptc : 
Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch 

Không Hư ng Quyền. 
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PRt-1 : 

Giá đ ng cửa của cổ phiếu tại ngày giao 

dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch 

Không Hư ng Quyền. 

PR1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện h u. 

I1 : 
Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền 

mua cổ phiếu cho CĐHH. 

Giả sử giá đ ng cửa của cổ phiếu HSM tại ngày giao dịch gần 

nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hư ng Quyền là 11.000 

đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với 

giá 10.000 đồng, giá cổ phiếu của HSM sau khi pha loãng tính 

theo công thức:  

Giá 

điều 

chỉnh 

= 
11.000 + (0,95 x 10.000) 

= 
10.512 đồng/ 

CP 
1 +  0,95 

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên s  làm 

pha loãng giá cổ phiếu của Tổng công ty. 

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 

Trên g c độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 

bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

bình quân.  

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này s  làm cho số lượng 

cổ phiếu đang lưu hành của Tổng công ty tăng lên, ảnh hư ng 

đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Tổng công ty. Chỉ số này 

s  giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng 

của số lượng cổ phiếu.  

c. Pha loãng giá trị sổ sách 

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ 

phần s  có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp 

hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán. 

18. Phương án xử lý cổ 

phiếu lẻ phát sinh và cổ 

phiếu còn dư do cổ 

đông không thực hiện 

quyền (nếu c ) 

: - Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện h u s  được làm tròn 

xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ 

phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có) s  được 

phân phối tiếp cho Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may 

Miền Bắc - Vinatex với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (bao gồm cả 

trường hợp tổng số lượng cổ phiếu Công ty TNHH Tổng công 

ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex mua chiếm từ 10% tr  lên vốn 

điều lệ của Tổng công ty). Số lượng cổ phiếu được phân phối 

tiếp s  bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ 

ngày kết thúc đợt chào bán. 

- Trường hợp Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc 

- Vinatex mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ s  

h u vượt mức s  h u được quy định điểm a, b khoản 1 Điều 

35 Luật Chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex  
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không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Công ty 

TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex phải công 

bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan. 

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định 

của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), 

nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa 

phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định 

kết thúc đợt phát hành 

19. Thời gian thực hiện dự 

kiến 

: Trong năm 2021  

20. Đăng ký giao dịch bổ 

sung 

: ĐHĐCĐ cam kết đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng 

khoán 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. 

21. Tổng số tiền dự kiến thu 

được  

: 194.750.000.000 đồng 

22. Phương án sử dụng số 

tiền thu được từ việc 

chào bán cổ phiếu (dự 

kiến) 

: - Bổ sung vốn lưu động, vốn cho hoạt động; 

- Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu 

nguồn vốn, trả nợ gốc đến hạn; 

- Phục vụ công tác khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Nhà văn 

phòng 

23. Đại hội đồng cổ đông 

ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị 

: - Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu 

cho cổ đông hiện h u, đảm bảo tối ưu h a lợi ích của cổ đông 

và Tổng công ty cũng như khả năng thành công của đợt chào 

bán; 

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp 

ứng quy định về tỷ lệ s  h u nước ngoài; 

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ 

(bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày 

trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà 

nước sao cho việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của 

Tổng Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm 

bảo quyền lợi của cổ đông và của Tổng công ty; 

- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án 

sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và thực hiện 

các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy 

định;  

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký chứng 

khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu 

chào bán thành công từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông 

hiện h u tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và S  

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn 
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điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

của Tổng công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi 

hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu. 

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc hủy 

bỏ Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  ngày 04/05/2018 về việc thông 

qua Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 04/05/2018 về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn chuyển mục đích 

sử dụng đất và thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 nêu trên.  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

  

 (đã ký) 

  

  Nguyễn Song Hải 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


