
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu số 05

BÁO CÁO TIÊN Đ ộ SỬ DỤNG VÓN THU Được 
TỪ ĐỢT c h à o  Bá n  c h ứ n g  k h o á n  r a  c ô n g  CHỦNG

Chứng khoán: cổ  phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP 
(Giấy Chứng nhận đăng ký chào bản cỗ phiếu ra công chủng so 14/GCN-UBCK 

do Chủ tịch ủy  ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/04/2017)

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Viglacera - CTCP
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mê

Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 6660 Fax: (84-24) 3553 6671

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: cổ  phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 120.000.000 cổ phiếu chào bán ra công chúng theo hình

đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
5. Tổng số lượng vốn huy động 1.476.000.000.000 đồng 

(tính theo giá đấu giá khởi điểm):
6. Ngày bắt đầu chào bán: 21/04/2017
7. Ngày kết thúc chào bán: 08/06/2017

n. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIÈN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CỒNG 
CHÚNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

Theo phương án sử dụng vốn đã công bố trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 
của Tổng công ty Viglacera - CTCP ngày 04/04/2017 để sử dụng vào nhu cầu đầu tư:

thức

STT Mục đích sử dụng vốn Số tiền (đồng)
Số tiền theo giá khởi điểm 1.476.000.000.000

1
Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân, công suất 
750.000 sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

292.000.000.000

2
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 
nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 2 (211,4ha) tại huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam

154.200.000.000

3 Dự án Đầu tư xây dụng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 
nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 691.690.000.000

4 Dự án đẩu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Kính nổi siêu trắng tại 
tinh Bà Rịa - Vũng Tàu 310.000.000.000

5 Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty 28.110.000.000
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2. Kết quả thực hiện chào bán và điều chỉnh lại phưoìig án sử dụng:

Theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết HĐQT số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017 của 
Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cô phiêu ra 
công chúng tại Nghị quyết HĐQT số 31/TCT-HĐQT ngày 14/03/2017 và Giấy Chứng nhận đăng ký 
chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước câp 
ngày 17/04/2017, số tiền từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

STT Mục đích sử dụng vốn Số tiền (đồng)

I Số tiền thu đưực từ đấu giá theo giá khởi điểm (Nghị quyết số 
31/TCT HĐQT ngày 14/03/2017) 1.476.000.000.000

1
Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân, công suất 
750.000 sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

292.000.000.000

2
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 
nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 2 (211,4ha) tại huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam

154.200.000.000

3 Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 
nghiêp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Băc Ninh

691.690.000.000

4 Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Kính nối siêu trắng tại 
Bà Ria - Vũng Tàu

310.000.000.000

5 Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty 28.110.000.000

n Số tiền thu đưực thực tế tăng thêm so với giá khởi điếm (Nghị 
quyết SỐ 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017)

442.184.374.000

1 Đầu tư góp vốn các dự án tại Cuba theo tiến độ triển khai 320.000.000.000

2 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ, nhà ở công 
nhân khu công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

50.000.000.000

3 Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty 72.184.374.000
Tổng cộng 1.918.184.374.000

3. Tiến độ dự án hiện tại:

STT Mục đích sử dụng vốn
Số tiền theo 

phưong án thay 
đổi (đồng)

Số tiền đã sử 
dụng đến ngày 

31/05/2019 (đồng)

Số tiền chưa sử 
dụng hết từ đọt 

phát hành (đồng)

I Số tiền thu được từ đấu giá theo 
giá khởi điểm 1.476.000.000.000 1.234.851.826.133 241.148.173.867

1

D ự  án  Đ ầu  tư  xây  dự n g  N h à  m áy  sứ  
V ig lace ra  M ỹ X uân , công  suất 
750 .000  sản  ph ẩm /n ăm  tạ i K hu  công  
ngh iệp  M ỹ  X uân  A , h uyện  Tân 
T hành , tỉnh  B à  R ịa  - V ũ n g  T àu

292 .000 .000 .000 286 .753 .010 .837 5.246.989.163

2

D ự  án  Đ ầu  tư  xây  d ự ng  v à  k inh 
doanh  kế t cấu  h ạ  tầ n g  K hu công 
ngh iệp  Đ ồng  V ăn  IV  g ia i đ oạn  2 
(211 ,4ha) tạ i h uyện  K im  B ảng , tỉnh  
H à N am

154.200.000.000 153.974 .348 .669 225.651.331

3

D ự  án  Đ ầu  tư  xây  d ự ng  và  k inh 
doanh  kế t cấu  h ạ  tầ n g  K hu  công  
ngh iệp  Y ên  P h o n g  I m ở  rộng , huyện 
Y en  Phong , tỉn h  B ắc N inh

691 .690 .000 .000 4 56 .014 .466 .627 235.675 .533 .373

4
D ự  án  đầu  tư  xây  dự n g  dây  chuyền  
sản  xu ấ t K ính  n ổ i siêu  trắn g  tạ i B à 
R ịa - V ũng  T àu

310.000 .000 .000 310 .000 .000 .000 -

5
B ổ  sung  v ố n  lưu  độ n g  cho  T ổng  
công  ty

28 .110 .000 .000 28 .110 .000 .000
■

II Số tiền thu được thực tế tăng thêm 
so với giá khởi điểm 442.184.374.000 264.160.437.662 178.023.936.338
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STT Mục đích sử dụng vốn
Số tiền theo 

phương án thay 
đỗi (đồng)

Số tiền đã sử 
dụng đến ngày 

31/05/2019 (đồng)

Sổ tiền chưa sử 
dụng hết từ đợt 

phát hành (đồng)
1

Đ ầu  tư  góp  vốn  các d ự  án  tạ i C uba 
theo  tiến  độ tr iển  khai

320 .000 .000 .000 144 .584 .222 .836 175.415 .777 .164

2

D ự  án đầu  tư  xây  d ự ng  h ạ  tầng  kỹ 
th u ậ t K hu  d ịch  vụ, n h à  ở  cô n g  nhân 
kh u  công  n gh iệp  Đ ồ n g  V ăn  IV , 
h uyện  K im  B ảng , tỉn h  H à  N am

50 .000 .000 .000 47 .3 9 1 .8 4 0 .8 2 6 2 .608 .159 .174

3
B ổ  sung  v ố n  lư u  đ ộ n g  ch o  T ổng  
công  ty

72 .184 .374 .000 72 .184 .374 .000 -

Tổng cộng 1.918.184.374.000 1.499.012.263.795 419.172.110.205

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

Tổng Công ty Viglacera -  CTCP thay đổi so với phưcmg án sử dụng ban đầu do:
- Số tiền thu ròng thực tế từ đợt phát hành tăng so với giá khởi điểm đấu giá là: 442.184.374.000 

đồng.
- Căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn 

thực tế của Tổng công ty.

/  Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC TỎNG CÒNG TY

3

*
 

d'
O

'S


