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CÔNG TY 
CỔ PHẦN ANI 

Số: 03/2019/TT-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2019. 

TỜ TRÌNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ANI 
 V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ  

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; 
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật chứng khoán; 
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật chứng khoán; 

- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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; 

- Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SGDHN 
ngày 17/01/2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

- Quy chế thực hiện quyền ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 
13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 

- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố 
thông tin trên thị trường chứng khoán. 

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC 

1. Tên cổ phiếu phát hành  Cổ phiếu Công ty Cổ phần ANI 
2. Mã cổ phiếu SIC 
3. Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông 
4. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu 
5. Đối tượng phát hành Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán 

của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung 
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. 

6. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:100 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở 
hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu) 

7. Số lượng dự kiến phát 
hành 

3.998.982 cổ phiếu 

8. Tổng giá trị phát hành 
(theo mệnh giá) 

39.989.820.000 đ (Ba mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi 
chín triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng) 

9. Nguồn vốn phát hành Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 
31/12/2018. 
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10. Thời gian phát hành dự 
kiến 

Quý III/2019. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 
quyết định thời điểm phát hành và hoàn thiện hồ sơ báo 
cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). 

11. Xử lý cổ phiếu lẻ Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được 
làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân 
(nếu có) sẽ được hủy. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở 
hữu 132 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát 
hành thêm được tính như sau: 132 : 100 x 20 = 26,4 
Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 26 cổ phiếu mới (cổ 
phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy) 

III. ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu 

vào thời điểm thích hợp nhất trong năm 2018. Bao gồm các công việc sau: 
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ 

phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan 
này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, 
bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn nhằm đảm bảo thực hiện thành công 
đợt phát hành cổ phiếu; 

- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền; 
- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội (HNX); 

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn Điều lệ, xin cấp sửa Giấy chứng nhận Đăng 
ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh; 

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo 
cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất; 

Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy 
quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh 
trong quá trình triển khai việc phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy 
định. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến thông qua 
 

 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đặng Quang Đạt 

 


