
 

 

 

     Số:  33 /2014/TT-HĐQT                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2014 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

V/v Kế hoạch tăng vốn điều lệ & sử dụng vốn tăng thêm trong năm 2014 
 

Theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2013 thông qua, kế hoạch tăng thêm 

vốn điều lệ trong năm 2013 là 53%, trong đó phát hành cổ phiếu trả cổ tức 14%, phát hành cổ phiếu cho cán bộ 

cốt cán Sacombank 3%, chuyển nhượng cổ phiếu quỹ & phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước 

ngoài cho đủ tỷ lệ 20% vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu thưởng 15%. Trong năm 2013, vì lý do khách quan, 

Sacombank chưa thực hiện đầy đủ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tinh thần Nghị quyết. Đến cuối 

năm 2013, Vốn điều lệ của Sacombank đã đạt 12.425 tỷ đồng (làm tròn). 

Để tiếp tục tăng cường năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh trong quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt 

Nam, đáp ứng các yêu cầu của NHNN về đảm bảo an toàn, tạo nền tảng phát triển vững chắc cho Sacombank, 

HĐQT chúng tôi kính đề nghị kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2014 như sau: 

 

1. Chia cổ phiếu quỹ & cổ phiếu thưởng từ Quỹ thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu;  

2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu;  

 

I. KẾ HOẠCH CHIA CỔ PHIẾU QUỸ (CPQ) VÀ CỔ PHIẾU THƯỞNG (CPT): 

Cuối năm 2011, từ ngày 16/11/2011 đến ngày 03/01/2012, nhằm mục đích góp phần bình ổn thị trường chứng 

khoán và bảo vệ lợi ích cổ đông, Sacombank đã thực hiện mua 100 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch 

khớp lệnh và thoả thuận, nguồn vốn để mua lại được trích từ thặng dư vốn cổ phần của Sacombank. 

Để động viên và khích lệ tinh thần gắn bó vượt khó của các cổ đông hiện hữu, đồng thời tăng thanh khoản của cổ 

phiếu STB trong giao dịch, kính trình Đại hội thuận chủ trương sử dụng 100 triệu cổ phiếu quỹ và một phần thặng 

dư vốn cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu trong năm 2014 theo tỷ lệ 10%. 

Chi tiết về Kế hoạch chia cổ phiếu quỹ và cổ phiếu thưởng: 

 Số lượng CPQ + CPT được chia : 114.251.159 cổ phần 

 Nguồn vốn đối ứng : Thặng dư vốn cổ phần 

 Tỷ lệ thực hiện : 100:10 

 Đối tượng phát hành : Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm 

chốt danh sách 

 Phương thức phát hành : - Chia 100 triệu cổ phiếu quỹ và một phần thặng dư 

vốn cổ phần theo tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu; 

Cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì nhận được 1 quyền 

chia CPQ và CPT. Cứ 100 quyền thì được nhận 10 

CPQ và CPT. 

- Số CPQ và CPT nhận được sẽ làm tròn đến hàng 

đơn vị, số CPQ và CPT lẻ thập phân được trả bằng 

tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. 
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II. CHI TIẾT KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2014: 

1. Vốn điều lệ tăng trong năm 2014:  

 Vốn điều lệ tính đến 31/12/2013 : 12.425.115.900.000 đồng 

 Vốn điều lệ tăng từ cổ phiếu thưởng tại phần I :  142.511.590.000 đồng 

 Vốn điều lệ tăng từ cổ tức trả bằng cổ phiếu (tỷ lệ 

8%/vốn cổ phần đã trừ cổ phiếu quỹ) 

: 

    914.009.270.000 đồng        

 Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2014 :  13.481.636.760.000 đồng 

2. Thời điểm, đối tượng, số lượng, giá trị và phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu: 

Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn sẽ được tiến hành sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước.  

 Số lượng cổ phiếu phát hành :   91.400.927 cổ phần 

 Giá trị cổ phiếu phát hành : 914.009.270.000 đồng 

 Tỷ lệ thực hiện : 100:8 

 Đối tượng phát hành : Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm 

chốt danh sách 

 Phương thức phát hành : - Cổ tức năm 2013 được chi trả 8% bằng cổ phiếu; Cổ 

đông sở hữu 1 cổ phần thì nhận được 1 quyền nhận 

cổ tức. Cứ 100 quyền thì được nhận 8 cổ phần mới. 

- Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, 

số cổ phần lẻ thập phân được trả bằng tiền mặt theo 

mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. 

 

3. Vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2014 

Ước tính vốn điều lệ tăng thêm trong năm tài chính mới gồm:  

 Cổ phiếu thưởng :    142.511.590.000 đồng 

 Trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu :    914.009.270.000 đồng 

Tổng cộng : 1.056.520.860.000 đồng 

4. Kế họach sử dụng điều lệ tăng thêm trong năm 2014 

Vốn điều lệ tăng thêm năm 2014 là 1.056.520.860.000 đồng sẽ được sử dụng trong năm như sau: 

 Đầu tư vào tài sản cố định : 300.000.000.000 đồng 

- Đầu tư phát triển mạng lưới & máy móc thiết bị : 100.000.000.000 đồng 

- Đầu tư lĩnh vực CNTT : 120.000.000.000 đồng 

- Đầu tư hoạt động Thẻ : 80.000.000.000 đồng 

 Bổ sung vốn kinh doanh sinh lời : 756.520.860.000 đồng 

Cộng chung : 1.056.520.860.000  đồng 

 

Vậy kính trình Đại hội chấp thuận: 
 

1. Thông qua kế hoạch chia cổ phiếu quỹ và cổ phiếu thưởng; 

2. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014; 

3. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm trong năm 2014; 

4. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2014; 

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định: 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

- Thời điểm, điều kiện & phương thức chia cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thưởng & phát hành thêm cổ phiếu; 

- Tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến làm việc với đối tác nước ngoài để lựa chọn cổ đông chiến lược; 

- Linh hoạt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2014 đối với các danh mục tại Mục 

II.4 nêu trên, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Ngân hàng. 

 

Trân trọng kính trình Đại hội 

   

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

Lưu Vp.HĐQT 

                                                                                                        


