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TỜ TRÌNH  

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN MỚI VÀ SỬ DỤNG VỐN 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 22/11/2019 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech 

Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 80/2021/NQ-HĐQT ngày 10/03/2021, 

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“Công Ty”) kính trình 

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án chào bán cổ phần mới và sử 

dụng vốn như sau: 

 

1. Phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công Ty như sau:    

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (i) phục vụ cho 

các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty; 

và/hoặc (ii) đầu tư góp vốn vào các công ty con; và/hoặc (iii) nâng cao năng lực tài chính, 

quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công Ty; và/hoặc (iv) cho các hoạt động mua 

bán sáp nhập doanh nghiệp; và/hoặc (v) tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con; và/hoặc (vi) tạo 

cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Công Ty.  

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán:  

✓ Đối với nhà đầu tư chiến lược: là các tổ chức trong nước và nước ngoài có năng lực 

về tài chính hoặc trình độ công nghệ hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh của 

Công Ty và các công ty con, công ty liên kết của Công Ty,  

✓ Đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong nước 

và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.  

Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư 

chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể. 

- Số lượng nhà đầu tư: cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược 

và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.  

- Tổng số cổ phần phát hành: tối đa 35% tổng số cổ phần sau phát hành của Công Ty 

- Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng 

nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông. 

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. 

- Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ. 
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- Số lần chào bán: một lần hoặc nhiều lần. 

- Thời điểm chào bán: trong năm 2021 hoặc cho đến trước Đại hội đồng Cổ đông thường 

niên năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.  

- Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ 

sách một cổ phần theo báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của 

Công Ty. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ 

tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, quyết định giá chào bán cụ thể. 

- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 

03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên 

nghiệp, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.  

 

2. Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được 

phát hành theo phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn nêu trên theo tỷ lệ tương ứng 

với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.  

 

3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ 

phần phổ thông thực tế được phát hành.  

 

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá 

số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và các nội dung liên quan khác tại 

Điều lệ.  

 

5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần 

mới thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội.   

 

6. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty:  

 

- bổ sung hoặc sửa đổi phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn theo yêu cầu của Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; 

- quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết; 

- thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư 

nước ngoài hoặc thực hiện các phương án khác trước khi thực hiện phát hành cổ phần mới 

trong trường hợp phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm bảo đảm giới hạn tỷ lệ sở hữu 

của nhà đầu tư nước ngoài tại Công Ty (nếu có);  

- quyết định nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán, 

số lượng cổ phần cụ thể được chào bán và giá chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, 

nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; 

- quyết định số lần chào bán; 

- quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;   

- đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, các giao dịch cụ thể của việc phát hành 

cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan; 



CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS 
Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

 

- sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần 

thực tế được phát hành; 

- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh 

nghiệp, đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký 

giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số lượng cổ phần mới thực tế được 

phát hành; và  

- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị 

hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc 

thực hiện phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn.  

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

DANNY LE 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 


