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PHƯƠNG ÁN TĂNG MỨC VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022
(Trình Đại hội đồng Cổ đông ngày 20/4/2022 thông qua)
SỰ CẦN THIẾT TĂNG MỨC VỐN ĐIỀU LỆ

I.

Trong năm 2021, căn cứ quy định của pháp luật; Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông,
Phương án tăng vốn điều lệ ABBANK; văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước,
Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, văn bản xác nhận hồ sơ
phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình ESOP, văn bản xác nhận hồ sơ phát
hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) của
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước), ABBANK đã triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ
gồm 2 giai đoạn.
-

Giai đoạn 1: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu
theo chương trình ESOP. Trong đó, ABBANK đã chào bán thêm 114.262.271 cổ
phiếu (20% vốn điều lệ) cho cổ đông hiện hữu, tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán là
1.142.622.710.000 đồng và phát hành thêm 11.426.227 cổ phiếu (2% vốn điều lệ),
cho CBNV theo Chương trình ESOP, tổng mệnh giá phát hành là 114.262.270.000
đồng. Ngày 31/12/2021 ABBANK đã hoàn tất tăng vốn giai đoạn 1 với tổng số cổ
phiếu được chào bán, phát hành thêm là 125.688.498 cổ phiếu, tổng mệnh giá
1.256.884.980.000 đồng (đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP có thặng
dư phát hành là 34.278.681.000 đồng). ABBANK đã hoàn thành tăng vốn giai
đoạn 1 với tỷ lệ 100% số cổ phiếu được chào bán, phát hành thành công, với số
vốn điều lệ của ABBANK đã tăng từ 5.713.113.550.000 đồng lên
6.969.998.530.000 đồng.

Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu
thưởng). Ngay sau khi kết thúc tăng vốn giai đoạn 1, ABBANK đã triển khai luôn
việc tăng vốn giai đoạn 2 thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng. Ngày
11/02/2022 ABBANK đã hoàn thành tăng vốn giai đoạn 2 thông qua việc phát hành
thêm 243.947.229 cổ phiếu thưởng (35% vốn điều lệ sau tăng vốn giai đoạn 1), với
tổng mệnh giá 2.439.472.290.000 đồng. Theo đó, mức vốn điều lệ của ABBANK
tiếp tục tăng từ 6.969.998.530.000 đồng lên mức 9.409.470.820.000 đồng.
Số tiền thu được từ các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu được bổ sung tăng quy mô
vốn cho hoạt động kinh doanh của ABBANK, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng
-

nhu cầu về mức độ đủ vốn hoạt động của ABBANK và yêu cầu tuân thủ quy định của
Ngân hàng Nhà nước, đồng thời nhằm đáp ứng tiêu chí cải thiện mức độ đánh giá của
các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập theo định hướng chiến lược của Ngân hàng.
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Năm 2022, ABBANK dự kiến tiếp tục tăng vốn điều lệ với mục đích sau:
- Sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức bằng cổ phiếu, đáp
ứng nhu cầu về cổ tức của cổ đông, phù hợp với kết quả kinh doanh của Ngân hàng
-

II.

và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về chia cổ tức bằng cổ phiếu.
Phát hành một lượng cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho CBNV với
mục đích chỉnh để tạo điều kiện thực hiện chính sách đãi ngộ thu hút và giữ chân
đội ngũ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm, củng cố và tăng cường nguồn nhân lực
có chất lượng cho ABBANK trong quá trình chuyển đổi.

PHƯƠNG ÁN TĂNG MỨC VỐN ĐIỀU LỆ
1. Tổng mức vốn điều lệ và dự kiến tăng:
1.1. Mức vốn điều lệ hiện tại 9.409.470.820.000 đồng (Bằng chữ: Chín nghìn bốn trăm
lẻ chín tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng) được chia thành
940.947.082 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Toàn bộ số cổ phần này là cổ
phần phổ thông, ABBANK không có cổ phần ưu đãi và cổ phiếu quỹ.
1.2. Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 990.947.080.000 đồng (Bằng chữ:
Chín trăm chín mươi tỷ, chín trăm bốn mươi bảy triệu, không trăm tám mươi
nghìn đồng) tương ứng với số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm là
99.094.708 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
1.3. Tổng mức vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 10.400.417.900.000 đồng (Bằng
chữ: Mười nghìn bốn trăm tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, chín trăm nghìn đồng)
tương ứng với 1.040.041.790 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
(Bằng chữ: Một nghìn không trăm bốn mươi triệu, không trăm bốn mươi mốt
nghìn, bảy trăm chín mươi cổ phần).
1.4. Lộ trình và hình thức tăng mức vốn điều lệ:
Nội
dung

Mức vốn điều lệ dự kiến sau
khi tăng (VNĐ)

10.400.417.900.000

Số vốn điều lệ dự
kiến tăng thêm
(VNĐ)

Số cổ phiếu
phát hành
thêm tối đa
(CP)

Giá phát
hành tối
thiểu / 1
cổ phiếu
(VNĐ)

990.947.080.000

99.094.708

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (10%)
từ lợi nhuận để lại

940.947.080.000

94.094.708

-

Phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn dành cho CBNV sau khi hoàn
thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

50.000.000.000

5.000.000

10.000

2. Phương án tăng mức vốn điều lệ cụ thể:
2.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận để lại (lợi nhuận
sau thuế chưa phân phối):
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a) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
b) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
c) Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 94.094.708 cổ phiếu
d) Tổng giá trị phát hành tối đa tính theo mệnh giá: 940.947.080.000 đồng
e) Đối tượng phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu có tên
trong Danh sách cổ đông của ABBANK tại Ngày đăng ký cuối cùng (thời điểm
chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền nhận cổ tức theo quy định của pháp
luật.
f) Tỷ lệ phát hành: 100:10. Theo đó, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực
hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ
phiếu là cổ tức.
g) Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thông tin cụ thể về các
quỹ được xác định theo kết quả kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:
Đơn vị tính: đồng
STT

Chỉ tiêu

Lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối (*)
1.1 Quỹ Khen thưởng và
Phúc lợi
1.2 Lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối còn lại sau khi
trích lập đủ các quỹ,
trong đó:
- Lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối đã sử
dụng để phát hành cổ
phiếu thưởng 35% ngày
11/02/2022;
- Lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối còn lại
có thể sử dụng để chia
cổ tức
2
Quỹ dự trữ bổ sung vốn
điều lệ
Trong đó, Quỹ dự trữ bổ
sung vốn điều lệ đã sử
dụng để phát hành cổ
phiếu thưởng 35% ngày
11/02/2022
3
Quỹ dự phòng tài chính
4
Quỹ khác thuộc vốn chủ
1

Số liệu theo Báo
cáo tài chính
riêng lẻ tại ngày
31/12/2021 (đã
kiểm toán)

Số liệu theo Báo
cáo tài chính hợp
nhất tại ngày
31/12/2021 (đã
kiểm toán)

3.648.105.577.553

3.666.507.907.009

31.764.124.094

31.764.124.094

3.616.341.453.459

3.634.743.782.915

2.256.067.430.000

2.256.067.430.000

1.360.274.023.459

1.378.676.352.915

262.815.170.701

280.627.988.904

183.404.860.000

183.404.860.000

724.153.622.740
18.107.432.060

724.153.622.740
52.501.420.617

Số tiền tối đa dự
kiến sử dụng để
phát hành cổ phiếu
trả cổ tức
(VNĐ)
940.947.080.000
0

940.947.080.000

940.947.080.000
0

0
0
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sở hữu
5
Thặng dư vốn cổ phần
34.278.681.000
34.278.681.000
0
Tổng cộng
940.947.080.000
4.687.460.484.054
4.758.069.620.270
(*): Số liệu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán là
số liệu bao gồm Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi dự kiến trích 31.764.124.094 đồng theo Tờ trình trích
lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Như vậy, nguồn vốn để thực hiện tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức
cho cổ đông từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không vượt quá mức Lợi nhuận
sau thuế chưa phân phối trên cả Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021
của ABBANK đã được kiểm toán (sau khi đã sử dụng một phần để phát hành cổ
phiếu thưởng 35% vào ngày 11/02/2022).
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của
ABBANK là nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi ABBANK đã hoàn hành nghĩa vụ
thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; đã trích lập đủ các
quỹ của Ngân hàng theo quy định và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật
và Điều lệ ABBANK; đồng thời, ngay sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức,
ABBANK vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến
hạn. Do đó, việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ABBANK từ lợi nhuận để lại
đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020
và các văn bản có liên quan.
h) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống
hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.979 cổ phần, theo tỷ lệ thực
hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:10, khi đó tính lượng cổ phiếu mà cổ
đông A nhận được là: (1.979/100) x 10 = 197,9 cổ phiếu. Căn cứ quy định về việc
xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 197 cổ phiếu là cổ tức được trả.
i) Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022, thời gian cụ thể do Hội đồng Quản
trị quyết định.
Cổ đông, nhà đầu tư là tổ chức/cá nhân tham gia nhận cổ tức bằng cổ phiếu phải chịu
trách nhiệm tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật, các quy định của Ngân
hàng Nhà nước, Điều lệ của ABBANK. Tổ chức, cá nhân tham gia nhận cổ tức bằng
cổ phiếu được đối xử bình đẳng và được hưởng đầy đủ quyền lợi của cổ đông
ABBANK sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo theo Phương án này.
j) Cổ đông sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ
phần có quyền biểu quyết thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành
cổ phiếu để trả cổ tức vẫn gồm 3 cổ đông: Malayan Banking Berhad (Maybank), Tập
đoàn Geleximco – Công ty Cổ phần, và International Finance Corporation (Tổ chức
Tài chính Quốc tế IFC). Thông tin cụ thể theo phụ lục đính kèm. ABBANK hiện
không còn cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so
với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn.
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k) Tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại là 24,6 %1 và dự kiến
sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức thì tỷ lệ này không thay đổi do
chia cổ tức cho cổ đông với cùng tỷ lệ..
2.2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP:
a) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
b) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
c) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 5.000.000 cổ phiếu
d) Tổng giá trị phát hành tối đa tính theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng
e) Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.
Hội đồng Quản trị xác định phát hành cụ thể bảo đảm nguyên tắc này.
f) Đối tượng phát hành: Phát hành cho cán bộ nhân viên, người lao động và làm việc
tại ABBANK (gọi tắt là CBNV) theo Chương trình ESOP.
g) Chuyển nhượng quyền mua: CBNV không được chuyển nhượng quyền mua cho
người khác nếu không mua.
h) Trường hợp cán bộ nhân viên không mua hết số cổ phiếu phát hành theo Chương
trình ESOP thì Hội đồng Quản trị có quyền bán số còn lại cho CNBV khác trên cơ
sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới
hạn sở hữu cổ phần trong Ngân hàng TMCP. Giá bán số cổ phiếu chưa mua hết do
Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn mức giá phát hành ban đầu.
i) Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho
cổ đông. Thời gian dự kiến triển khai thực hiện: Quý IV/2022.
j) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBNV theo Chương trình ESOP
và cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP mà cán bộ nhân viên không mua
hết được bán cho CBNV khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày
kết thúc đợt phát hành theo quy định tại Khoản 8 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua tiêu chuẩn, danh
sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu
được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
Việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP của ABBANK đáp ứng điều kiện
theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản
có liên quan.
k) Cổ đông sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ
phần có quyền biểu quyết thời điểm trước và dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành
cổ phiếu theo Chương trình ESOP vẫn gồm 3 cổ đông: Malayan Banking Berhad
(Maybank), Tập đoàn Geleximco – Công ty Cổ phần, và International Finance
Corporation (Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC). Thông tin cụ thể theo phụ lục đính
kèm. ABBANK hiện không còn cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ
phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn.
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l) Tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trước thời điểm phát hành cổ
phiếu theo Chương trình ESOP là 24,6 % và dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành
cổ phiếu theo Chương trình ESOP là 22,735 %2.
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM
Trên cơ sở mục đích và lý do tăng vốn đã được trình bày trên đây, với đặc trưng cơ
bản của hoạt động ngân hàng là kinh doanh tiền tệ, việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế chưa phân phối phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và nguồn vốn điều lệ được huy
động thêm từ phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP sẽ được sử dụng để bổ
sung quy mô vốn hoạt động nhằm cung cấp các dịch vụ ngân hàng như hoạt động cho
vay, đầu tư các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá như trái phiếu Chính phủ
nhằm, đầu tư phát triển công nghệ, bảo đảm nguồn lực thực hiện thành công các mục
tiêu kế hoạch trung hạn 2021-2025 và các giai đoạn phát triển tiếp theo của ABBANK
cũng như thực hiện chuyển đổi số và kinh doanh trên nền tảng số. Với mức vốn điều
lệ được tăng thêm sẽ giúp nâng cao vị thế, uy tín của ABBANK thông qua việc tăng
cường năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đáp ứng tiêu chí đánh giá
tín nhiệm ở mức cao nhất của các tổ chức đánh giá xếp hạng độc lập quốc tế theo định
hướng chiến lược của ABBANK./.

III.
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