
 
 

 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 
Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

Số:        /T.Tr-SAF/HĐQT       Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng 4 năm 2020 

TỜ TRÌNH  
Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn từ nguồn vốn  

chủ sở hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm  
trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH1; 
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; 
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco. 
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco về việc thông 

qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 
hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco kính trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội, cụ thể như sau: 

Vấn đề 1: Phát hành cổ phiếu 
I. Mục đích phát hành:  
Tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, gia tăng tiềm lực 

tài chính, đầu tư thêm máy móc thiết bị, nâng cấp, cải tạo nhà xưởng tăng năng lực sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường khi Việt Nam hội nhập sâu 
rộng vào thị trường quốc tế.  

II.  Mức tăng vốn điều lệ 
Dự kiến tăng thêm 27% vốn điều lệ tương đương 21.379.010.000 đồng, để nâng vốn 

điều lệ từ 79.181.540.000 đồng lên thành  100.560.550.000 đồng. 
Phương án tăng vốn điều lệ:  Phát hành thêm cổ phiếu SAF để trả cổ tức và tăng vốn 

cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 
III. Phương án phát hành thêm cổ phiếu: 
1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco 
2. Mã cổ phiếu : SAF 
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông. 
4. Mệnh giá  : 10.000 đồng/cổ phiếu. 
5. Đối tượng  : cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền. 
6. Phương thức : thực hiện quyền. 



 
 

7. Tỷ lệ thực hiện:   
a. Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức: 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào 
ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới).  
b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 19% (cổ 
đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 19 
cổ phiếu mới). 

8. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 2.137.901 cổ phiếu. Trong đó: 
a. Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức: 633.452 cổ phiếu 
b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.504.449 cổ 
phiếu 

9. Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 
hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.  

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng 
quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền như mục 7, số cổ phiếu Ông A sẽ nhận được như 
sau: 
- Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức: 252 x 8% = 20,16 cổ phiếu mới. Như vậy, 
Ông A sẽ được nhận tròn 20 cổ phiếu mới. 
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 252 x 19% = 
47,88 cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 47 cổ phiếu mới. 
Tổng số cổ phiếu Ông A được nhận là: 67 cổ phiếu 

10. Nguồn vốn thực hiện:  
a. Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 dùng để 
chia cổ tức trong năm 2020. 
b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:  
- Quỹ đầu tư phát triển; 
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

11. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2020. 

Vấn đề 2:  Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng 
cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán 
Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

Vấn đề 3:  Triển khai thực hiện 

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: 
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến 

hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành. 
- Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đồng 

thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp 
với quy định của Pháp luật liên quan. 

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng 
quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
Trân trọng kính chào!  
         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                        CHỦ TỊCH 


