
 

 

 
Số: 454/2012/TTr-HĐQT-CTY TP.HCM, ngày  30  tháng  03  năm  2012 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 

V/v Tăng vốn điều lệ trong năm 2012  

của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 
 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được 
Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;  

- Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công 
chúng, niêm yết Chứng khoán, Công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý quỹ và 
Công ty Đầu tư Chứng khoán; 

- Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ quy định  về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007; 

- Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 04/01/2010 của Chính phủ về chào bán cổ 
phần riêng lẻ; 

- Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 
hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; 

- Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 
việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của 
công ty đại chúng; 

- Thông tư số 112/2008/TT-BTC ngày 26/11/2008 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính về hướng 
dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận; 

- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 167 nhiệm kỳ 2 số 
222/2012/BB-HĐQT-CTY ngày 23/02/2012; 

- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 172 nhiệm kỳ 2 số 
388/2012/BB-HĐQT-CTY ngày 20/03/2012; 

- Chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2012 của Công ty 
Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. 

 



Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc tăng vốn 
điều lệ trong năm 2012 như sau: 

I. PHƯƠNG ÁN VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH: 

- Tổng vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2011: 599.991.420.000 đồng. 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cp, tương đương 59.999.142 cổ phần. 

- Kế hoạch phát hành thêm trong năm 2012: 199.997.280.000 đồng. 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cp, tương đương 19.999.728 cổ phần, tăng 33,33% so với vốn 
điều lệ tại thời điểm 31/12/2011. 

Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông. 

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 799.988.700.000 đồng. 

- Phương thức phát hành: 

1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 

 Số lượng cổ phiếu phát hành: 11.999.828 cổ phiếu 

 Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 119.998.280.000 đồng 

 Tỷ lệ thực hiện: 20%, tương đương tỷ lệ 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để 
thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. 
Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ 
phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ. 

 Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng.  

 Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của đợt phát hành 
năm 2007 

2. Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược: 

 Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.000.000 cổ phiếu 

 Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng 

 Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ 

 Đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí xác định 
đối tác chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và 
số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tác. 

 Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán trên nguyên tắc đảm bảo 
quyền lợi cao nhất cho Công ty 

 Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược sẽ bị 
hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.  

3. Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV): 

 Số lượng cổ phiếu phát hành (khoảng 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành): 2.999.900 
cổ phiếu 

 Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 29.999.000.000 đồng 

 Đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV 
được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng 



cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ 
chốt. 

 Giá phát hành cho cán bộ công nhân viên 20.000 đồng/cổ phần.  

 Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho CBCNV sẽ bị hạn chế 
chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.  

 Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu còn lại do CBCNV không đăng ký mua hết sẽ 
được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã 
phát hành cho CBCNV. 

- Thời gian dự kiến phát hành: Thời gian phát hành vào 6 tháng cuối năm 2012, sau khi 
được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN: 

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu khoảng 200 tỷ  đồng sẽ được sử 
dụng cho các hoạt động sau 

- Đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc trang thiết bị cho Xí 
nghiệp nữ trang tại 176/6 Dương Quang Hàm, Quận Gò Vấp: 

 70 tỷ đồng

- Mở rộng hệ thống mạng lưới bán lẻ cửa hàng PNJ: Số tiền còn lại

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT 
HÀNH THÊM: 

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 
Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành. 

IV. ỦY QUYỀN: 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên 
quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 799.988.700.000 đồng, cụ thể: 

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước, thực hiện chào bán cổ phiếu đến các đối tượng theo chủ trương của Đại hội 
đồng cổ đông; 

- Quyết định tiêu chí của đối tác chiến lược, quyết định lựa chọn đối tác chiến lược và số 
lượng cổ phiếu bán cho từng đối tác, quyết định giá bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược 
trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty; 

- Quyết định tiêu chí của CBCNV được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV 
được mua cổ phiếu số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho 
CBCNV chủ chốt. 

- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành 
cho phù hợp; 

- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do CBCNV không đăng ký mua hết 
cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho CBCNV; 

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi 
hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; 



- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với 
kết quả phát hành; 

- Tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu 
phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; 

- Các công việc khác có liên quan. 
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. 
 

 TM.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 CHỦ TỊCH  

 (Đã ký và đóng dấu) 

 CAO THỊ NGỌC DUNG 

  Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS 
- Cổ đông PNJ 
- Lưu 
P 


