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I.

CƠ SỞ PHÁP LÝ
 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 8 nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam khóa XI 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 khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
 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 chứng khoán sửa đổi;
 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 về hướng dẫn về 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;
 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng
Nai (11/01/2017).

II.

SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1.

Tính cấp thiết
 Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là xăng, dầu nhớt các loại. Trong hệ
thống gồm 11 cửa hàng xăng dầu, kinh doanh gas của DBFC, hiện có 02 cửa hàng xăng
dầu của Công ty nằm trong quy hoạch mở rộng giao thông. Do đó, nhằm đảm bảo hiệu quả
hoạt động kinh doanh chính của Công ty cũng như chuẩn bị nguồn lực cho sự phát triển
trên địa bàn hoạt động, Công ty cần đầu tư thêm các cửa hàng xăng dầu..
Để triển khai đầu tư thêm các cửa hàng xăng dầu một cách hiệu quả và có lộ trình, Công ty
cần bổ sung nguồn vốn tự có. Số vốn cần bổ sung ngày từ quý 4 năm 2018 theo tính toán là
khoảng 30 tỷ đồng. Do vậy, việc tăng vốn tự có là một yêu cầu cấp thiết với Công ty.
 Với một cấu trúc vốn trong đó tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức an toàn sẽ giúp Công ty nâng
cao được năng lực tài chính, giảm chi phí tài chính, chủ động hơn trong sản xuất kinh
doanh. Đặc biệt, sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng một cách thuận
lợi, dễ dàng hơn.
 Ngoài ra, sau khi đầu tư các cửa hàng xăng dầu mới và đi vào hoạt động, Công ty có thể
cần phải tiếp tục đầu tư trụ sở chính, nâng cao vốn lưu động tương ứng với quy mô hoạt
động mới. Nhu cầu này sẽ được tính toán và xác định cụ thể vào thời điểm thích hợp trong
tương lai.

2.

Mục tiêu phát hành
 Bổ sung nguồn vốn cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc đầu tư
thêm các cửa hàng xăng dầu; bổ sung vốn lưu động.
 Tiết kiệm chi phí lãi vay ngân hàng.
 Tăng vốn điều lệ giúp DBFC chủ động, linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính,
giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác, giúp cải thiện một số chỉ số tài chính. Đồng
thời, tạo thêm thanh khoản cho cổ phiếu Công ty và gia tăng điều kiện quảng bá doanh
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nghiệp tốt hơn tới cộng đồng các nhà đầu tư và hướng tới việc gia nâng cao năng lực hoạt
động kinh doanh của Công ty nhằm tiến tới việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch
chứng khoán.
III.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai dự kiến tăng vốn Điều lệ thông qua
phát hành thêm cổ phiếu như sau:
1.

Tên cổ phiếu

:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng
và Chất đốt Đồng Nai

2.

Loại cổ phiếu chào bán

:

Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển
nhượng

3.

Mệnh giá

:

10.000 đồng/cổ phiếu

4.

Số lượng cổ phiếu trước khi chào
bán

:

2.079.800 cổ phiếu

5.

Số lượng cổ phiếu chào bán (dự
kiến)

:

2.079.800 cổ phiếu

6.

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá
(dự kiến)

:

20.798.000.000 đồng

7.

Đối tượng chào bán

:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại
ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp để
thực hiện quyền mua.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời
điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả
năng thành công của phương án.

8.

Tỷ lệ thực hiện quyền

:

1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được mua
01 cổ phiếu mới)

9.

Chuyển nhượng quyền mua

:

Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để
chuyển nhượng cho nhiều đối tượng khác nhau
theo giá thỏa thuận giữa các bên và chỉ được
phép chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên nhận
chuyển nhượng không được chuyển nhượng
tiếp cho bên thứ ba.

:

20.000 đồng/cổ phiếu

10. Giá chào bán

Nguyên tắc xác định giá: dựa trên giá trị sổ
sách và khả năng sinh lời, đảm bảo khả năng
thành công của đợt phát hành
11. Căn cứ đề xuất mức giá chào bán:
 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DBFC tại thời điểm 30/06/2018 là 20.954 đồng/cổ
phiếu được tính toán theo công thức sau:
Tổng giá trị vốn chủ sở hữu (đồng)
Giá trị sổ sách =
Tổng số cổ phần đang lưu hành (cổ phần)
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43.579.128.694
=

=

20.954 đồng/CP

2.079.800

 Hiện tại, cổ phiếu BMF đã đăng ký giao dịch tại sàn giao dịch UPCOM tại Sở Giao
dịch Chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ
31/07/2018 đến ngày 11/09/2018) cổ phiếu BMF không có thanh khoản.
Tính từ thời điểm đăng ký giao dịch ngày đầu tiên 16/4/2018 (loại trừ giao dịch thoái
vốn của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long), cổ phiếu BMF có thanh
khoản rất thấp.
Căn cứ vào tình hình thị trường tài chính và nhu cầu huy động vốn của Công ty, đồng
thời để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến,
Hội đồng quản trị đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 20.000 đồng/cổ
phiếu.
11. Tổng giá trị chào bán (dự kiến)

:

41.596.000.000 đồng

12. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ
phiếu còn dư do cổ đông không
thực hiện quyền mua (nếu có):

:

Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống
hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi
thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ
đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ
do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho
đối tượng khác theo cách thức và điều kiện
phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện
chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng
được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ
phiếu từ chối quyền mua vượt quá tỷ lệ 25%
tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì
không phải thực hiện thủ tục chào mua công
khai.
Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành
(kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ
phiếu chào bán không được phân phối hết thì
số cổ phiếu còn lại được coi như chưa phát
hành và tổng số cổ phiếu chào bán thành công
của đợt này sẽ được tính giảm tương ứng; vốn
điều lệ tăng thêm tương ứng với số lượng vốn
thực góp của các cổ đông.

13. Mục đích chào bán

:

- Đầu tư hệ thống cửa hàng xăng dầu.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động, giảm chi phí
lãi vay, nâng cao năng lực tài chính.

14. Thời gian thực hiện

:

Dự kiến Quý IV/2018 và sau khi được
UBCKNN chấp thuận

15. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao
dịch bổ sung

:

Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung
đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành
sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy
định hiện hành

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo
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phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả
việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc
thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ
quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện
huy động vốn của Công ty được thực hiện
theo quy định.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ
đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến
độ phát hành cổ phiếu tăng vốn sau khi được
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy
phép.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt
chào bán cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn
điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại
hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng
khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán
Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối
với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã
được phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.
IV.

MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN CHÀO BÁN

Việc chào bán cổ phiếu có thể gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng
trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và
quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:
1.

Pha loãng giá cổ phiếu

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày giao
dịch không hưởng quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
điều chỉnh theo công thức như sau:

PR t-1 + (I1 x Pr1)
Ptc =

1 + I1

Trong đó:

2.

Ptc

: Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền

PR t-1

: Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không
hưởng quyền

Pr1

: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I1

: Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Rủi ro pha loãng EPS
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Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do
tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra
doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2018.
Pha loãng giá trị sổ sách

3.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong
trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.
Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết

4.

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ
quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường
hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.
ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát
hành và báo cáo UBCKNN, công bố thông tin trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công
chúng.
THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

V.

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên giấy phép
hoạt động của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo
đúng vốn thực tế phát hành.
VI.

ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã
phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
VII. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ
thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát
hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành
đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các
quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát
hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký
bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện
hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin
phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường
hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã
đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân
phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số
lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo
lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông
trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay
đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt
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động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Giám đốc để thực hiện
một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo
đợt phát hành thành công
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.
Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Doãn Thân
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