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CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO 

 

Số : 06/2022/TTr-HĐQT1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH  

(V/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022) 

 
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tasco 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành;  

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco; 

- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Tasco. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 với nội dung sau: 

I. Tổng quan Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 

Trong năm 2022, Công ty dự kiến thực hiện 02 đợt phát hành tăng vốn điều lệ với 

đối tượng phát hành, hình thức phát hành và số lượng cổ phần dự kiến phát hành cho từng 

loại đối tượng như sau: 

STT Đối tượng và hình thức phát 

hành 

Số lượng cổ phần 

dự kiến phát hành 

Giá trị phát hành dự 

kiến theo mệnh giá 

(đồng) 

1 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu 
116.210.655 1.162.106.550.000 

2 Phát hành cổ phiếu để hoán đổi 

toàn bộ cổ phần cho cổ đông của 

Công ty cổ phần SVC Holdings 

543.880.000 5.438.800.000.000 

Tổng cộng 660.090.655 6.600.906.550.000 

 
1 Tờ trình này thay thế Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 

Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời 

điểm phát hành cổ phiếu 

: 348.631.965 cổ phiếu 
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II. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 

1. Phương án phát hành cụ thể 

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tasco (“TASCO”) 

Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco 

Mã chứng khoán : HUT 

Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông 

Số lượng cổ phiếu lưu 

hành tại thời điểm phát 

hành cổ phiếu 

: 348.631.965 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu dự 

kiến phát hành tối đa 

: 116.210.655 cổ phần  

Mệnh giá  : 10.000 đồng/cổ phiếu 

Tổng giá trị phát hành 

theo mệnh giá 

: 1.162.106.550.000 đồng (Bằng chữ:Một nghìn một trăm sáu 

mươi hai tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, năm trăm năm mươi nghìn 

đồng) 

Giá phát hành  : 10.000 đồng/cổ phần. 

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng 

quyền mua tại ngày chốt Danh sách, ngoại trừ các cổ đông 

được phát hành theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán 

đổi được nêu tại Mục III dưới đây 

Phương thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện 

quyền mua 

Tỷ lệ thực hiện quyền 

cho cổ đông hiện hữu 

: 3:1 

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông 

sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được hưởng 03 quyền mua cổ phiếu 

phát hành thêm. Cứ 3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát 

hành thêm 

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế 

chuyển nhượng 

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 

tối đa 

: 660.090.655 cổ phần  

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 6.600.906.550.000 đồng  

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 10.087.226.200.000 đồng 
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Chuyển nhượng quyền 

mua 

: Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ 

phiếu phát hành thêm 01 lần cho một hoặc nhiều nhà đầu tư 

có nhu cầu mua trong thời gian quy định. Người nhận chuyển 

nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua 

đó cho bên thứ ba. 

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn 

đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy 

định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông 

qua việc bên nhận chuyển nhượng quyền mua này không phải 

thực hiện thủ tục chào mua công khai. 

Nguyên tắc làm tròn và 

xử lý cổ phiếu lẻ 

: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị 

theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập 

phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. 

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu, số quyền mua 

được hưởng là 215 quyền mua, theo đó số cổ phiếu Cổ đông 

Nguyễn Văn A được mua thêm tương ứng sẽ là 215x1:3 = 

71,67 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số 

lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn 

xuống hàng đơn vị là 71 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,67 cổ 

phần sẽ bị hủy bỏ. 

Phương án xử lý số cổ 

phiếu mà cổ đông hiện 

hữu không đặt mua. 

không nộp tiền mua 

: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục 

phân phối số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết 

cho cổ đông của Công ty hoặc nhà đầu tư khác theo cách thức 

hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều 

kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này 

sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ 

ngày hoàn thành đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ theo đúng 

Điều 42, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các 

quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp cổ đông/nhà đầu 

tư mua cổ phiếu được phân phối tiếp dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt 

quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông 

thông qua việc các cổ đông/nhà đầu tư này không phải thực 

hiện thủ tục chào mua công khai. 

Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy 

định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu 

có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu 

chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ban 

hành Nghị quyết/Quyết định kết thúc đợt phát hành. 

Phương án đảm bảo việc 

phát hành cổ phiếu đáp 

ứng quy định về tỷ lệ sở 

hữu nước ngoài 

: Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và đảm 

bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu 

nước ngoài 
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Thời gian phát hành dự 

kiến 

: Trong năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà 

nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy 

định của pháp luật và được thực hiện đồng thời với đợt phát 

hành cổ phiếu để hoán đổi được nêu tại Mục III dưới đây. 

Đăng ký lưu ký và niêm 

yết bổ sung số cổ phiếu 

phát hành thêm từ đợt 

phát hành 

: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành 

sẽ được Công ty đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội theo quy định 

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 1.162.106.550.000 đồng, sẽ 

được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn, sản xuất kinh doanh, 

cụ thể: 

STT Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục 

Số tiền dự kiến 

sử dụng 

(tỷ đồng) 

Thời gian thực hiện/ giải 

ngân dự kiến 

1 
Góp vốn vào Công ty TNHH Tasco 

Land 
550.000.000.000  Dự kiến quý 3/2022 

2 Góp vốn/đầu tư công ty bảo hiểm 612.106.550.000  Dự kiến quý 2/2022 

 Tổng cộng 1.162.106.550.000   

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy thuộc vào kết quả chào 

bán và nhu cầu sử dụng vốn thực tế để quyết định phương án sử dụng vốn và tỷ lệ phân bổ 

vốn cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật liên 

quan và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Trong trường hợp số tiền thu được từ 

đợt phát hành không đủ theo dự kiến thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị giảm quy mô vốn 

góp tại 2 công ty cho phù hợp với thực tế.  

3. Các nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

Ngoài các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 

giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ, 

thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền 

(nếu có), kể cả hồ sơ chào bán, phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu 

không đặt mua, không nộp tiền mua nhằm triển khai phương án phát hành đạt 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 và quyền lợi cổ đông của Công ty; 
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- Quyết định thời điểm phát hành để phù hợp với các điều kiện pháp lý và diễn biến 

thị trường chứng khoán nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông và Công ty; 

- Lựa chọn các đơn vị tư vấn phục vụ cho việc phát hành; 

- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ 

sở hữu nước ngoài; 

- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không 

đặt mua, không nộp tiền mua (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao 

nhất, Hội đồng quản trị Công ty có thể thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian chào 

bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định pháp luật liên 

quan trong trường hợp cần thiết. 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. Đại hội đồng cổ đông 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 phát hành theo đúng mục đích phát hành 

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; 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN; 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 

và thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ 

với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 

số cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);  

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chủ tịch Hội 

đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc 

cụ thể nêu trên đây nhằm triển khai việc chào bán; 

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để 

đảm bảo đợt phát hành thành công; 

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát 

hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn 

chỉnh Phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình 

bày trong Phương án phát hành) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao 

cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm 

bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty. 
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III. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của 

Công ty cổ phần SVC Holdings  

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi 

 Công ty cổ phần SVC Holdings (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109793371 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2021 và cấp thay đổi lần thứ 

3 ngày 06/04/2022) (“SVC Holdings”) là công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp 

tại Việt Nam, có vốn điều lệ 5.438.800.000.000 đồng (Năm nghìn bốn trăm ba mươi tám 

tỷ, tám trăm triệu đồng) với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản và bán lẻ, phân 

phối ô tô.  

 Với tầm nhìn xây dựng Tasco thành một Tập đoàn đầu tư, phát triển hạ tầng & dịch vụ 

giao thông số 1 tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Tasco (“Tasco”) sẽ phát hành thêm cổ phần 

để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho các cổ đông của SVC Holdings. theo đó Tasco sẽ trở thành 

chủ sở hữu duy nhất của SVC Holdings. 

2. Tổng quan về Công ty cổ phần SVC Holdings 

Tên công ty : Công ty cổ phần SVC Holdings 

Địa chỉ : Tầng 20. Tòa nhà Tasco. Lô HH 2-2. đường Phạm Hùng. 

Phường Mễ Trì. Quận Nam Từ Liêm. Thành phố Hà Nội 

Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh số 

: số 0109793371 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 27/10/2021 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 

09/03/2022 

Vốn điều lệ : 5.438.800.000.000 đồng 

Ngành nghề hoạt động : Phát triển. kinh doanh bất động sản bất động sản và bán lẻ. 

phân phối ô tô 

SVC Holdings đang là cổ đông lớn nhất, chiếm 53.68% cổ phần của Công ty Cổ 

phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico), thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam với hơn 

11.2% (theo dữ liệu VAMA) thị phần xe ô tô mới với chuỗi phân phối trải dài từ Bắc vào 

Nam cùng nhiều bất động sản tại các vị trí đắc địa ở các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, 

Hà Nội, Đà Nẵng...  

Năm 2021, tổng tài sản của SVC Holdings hợp nhất đạt hơn 11,945 tỷ đồng, trong 

đó, vốn chủ sở hữu đạt 8,728 tỷ đồng. 

Ngoài mảng phân phối 10 hãng ô tô phổ thông (chiếm hơn 22%2 thị phần phân phối 

xe Toyota, 33% thị phần phân phối xe Ford...) của SAVICO. SVC Holdings còn sở hữu 
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các công ty phân phối ô tô Volvo, một trong những thương hiệu ô tô hạng sang được yêu 

thích nhất tại Việt Nam. Trong 6 năm kể từ khi được bán tại Việt Nam, Volvo đã nhanh 

chóng chiếm lĩnh vị trí thứ 3 thị phần xe sang.   

SVC Holdings sở hữu Công ty cổ phần Savico Hà Nội, chủ đầu tư của dự án Trung tâm 

Savico Megamall 4,6 hecta tại số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, Toyota Giải 

Phóng, Toyota Long Biên và một số showroom tại các tỉnh thành phía Bắc và sở hữu Công 

ty cổ phần Dana với các showroom phân phối tại khu vực Miền Trung. 

3. Phương thức hoán đổi 

Công ty Cổ phần Tasco (“Tasco”) sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phần 

có tổng giá trị theo mệnh giá là 5.438.800.000.000 đồng cho các cổ đông của SVC 

Holdings, theo đó Tasco sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của SVC Holdings. 

4. Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi 

Tỷ lệ hoán đổi: 1:1. Theo đó 01 cổ phiếu của Công ty cổ phần SVC Holdings sẽ được hoán 

đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco. 

5. Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi 

Trên cơ sở Thư tư vấn số 42/TV-VALUINCO ngày 06/04/2022 của Công ty Cổ phần Định 

giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế về việc tư vấn xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phần, Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần Tasco trình ĐHĐCĐ tỷ lệ hoán đổi là: 1:1 (01 cổ phiếu của Công 

ty cổ phần SVC Holdings sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco). Hội 

đồng Quản trị Tasco đã thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông các tài liệu để trình 

ĐHĐCĐ trong đó có tờ trình tăng vốn với tỷ lệ hoán đổi là 1:1 tại Quyết định số 

08/2022/QĐ-CT.HĐQT ngày 08/04/2022 , đồng thời Đại hội đồng cổ đông của Công ty 

cổ phần SVC Holdings cũng đã thông qua tỷ lệ hoán đổi 1:1 tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 

06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022. 

Tỷ lệ hoán đổi này được Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế xác định trên 

cơ sở so sánh giá trị sổ sách của hai công ty, cụ thể:  

Giá trị sổ sách của Tasco: 

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của Công ty Cổ phần Tasco và Báo cáo tài 

chính tự lập của Công ty cổ phần SVC Holdings và theo công thức tính Giá trị sổ sách 01 cổ 

phần tại thời điểm 31/12/2021 được tính như sau: 

Giá trị sổ sách 01 

cổ phần  
= 

Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát 

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành 
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Theo đó kết quả xác định giá trị sổ sách 01 cổ phần của hai công ty như sau: 

Chỉ tiêu Tasco SVC Holdings 

Giá trị 1 cổ phần 11.011 10.642 

Tỷ lệ giá trị sổ sách Tasco/SVC Holdings 1,03  

Trên cơ sở đó Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế đã tư vấn tỷ lệ hoán đổi 

là 01 cổ phần Công ty cổ phần SVC Holdings được hoán đổi 01 cổ phần Công ty cổ phần 

Tasco và Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

6. Phương án tổ chức Công ty và hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện hoán 

đổi 

Sau khi thực hiện hoán đổi, Tasco sẽ trở thành Chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều 

lệ của SVC Holdings. Theo đó, Công ty cổ phần SVC Holdings sẽ được đăng ký chuyển 

đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên. Kể từ thời điểm hoàn tất 

thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích 

hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi 

nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty cổ phần SVC Holdings. Việc thực hiện tổ chức lại và 

chuyển đổi loại hình Công ty cổ phần SVC Holdings thành Công ty TNHH một thành viên 

được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tasco thực hiện. Hội đồng quản trị Tasco sẽ xây 

dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài 

liệu cần thiết cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại 

và chuyển đổi Công ty cổ phần SVC Holdings thành Công ty TNHH SVC Holdings. 

Tasco và SVC Holdings vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình 

thường như trước khi thực hiện hoán đổi. Phương án kinh doanh cụ thể sau khi hoàn tất 

giao dịch hoán đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét xây 

dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Tasco. 

7. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi 

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tasco (“TASCO”) 

Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco 

Mã chứng khoán : HUT 

Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông 

Số lượng cổ phiếu lưu 

hành tại thời điểm phát 

hành cổ phiếu 

: 348.631.965 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu dự 

kiến phát hành tối đa 

: 543.880.000 cổ phần 
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Mệnh giá  : 10.000 đồng/cổ phiếu 

Tổng giá trị phát hành 

theo mệnh giá 

: 5.438.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn bốn trăm ba 

mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng) 

Đối tượng phát hành : là 21 cổ đông của SVC Holdings (Chi tiết theo danh sách tại 

Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này) ("Nhà đầu tư”) 

Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư 

Tỷ lệ hoán đổi : 1:1, theo đó 01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần SVC Holdings 

sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco. 

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ 

ngày kết thúc đợt phát hành 

Phương án đảm bảo việc 

phát hành cổ phiếu đáp 

ứng quy định về tỷ lệ sở 

hữu nước ngoài 

: Đợt phát hành theo Phương án phát hành này chỉ phát hành 

cho đối tượng là nhà đầu tư trong nước; do đó Công ty đảm 

bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo 

quy định 

Phương án xử lý cổ phiếu 

lẻ 

 Do tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1:1, việc phát hành để hoán đổi 

không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.  

Từ chối quyền ưu tiên 

mua cổ phần mới phát 

hành thêm của cổ đông 

hiện hữu 

: Đại hội đồng cổ đông Tasco đồng ý và xác nhận việc các cổ 

đông hiện hữu của Tasco sẽ không thực hiện quyền ưu tiên 

mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong 

đợt này 

Thời gian phát hành dự 

kiến 

: Trong năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà 

nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy 

định của pháp luật và được thực hiện đồng thời với đợt phát 

hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nêu tại Mục II nêu 

trên 

Đăng ký lưu ký và niêm 

yết bổ sung số cổ phiếu 

phát hành thêm từ đợt 

phát hành 

: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành 

sẽ được Công ty đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội theo quy định 

8. Các nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

Ngoài các nội dung nêu trên, để việc triển khai thực hiện công tác phát hành thêm cổ phiếu 

nhằm mục đích hoán đổi cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị kính 

trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn 

quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau: 

- Lập Phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định lựa chọn Phương án 

phát hành thay thế, bổ sung, sửa đổi điều chỉnh Phương án phát hành nếu thấy cần 

thiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có) sao cho việc phát hành 
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thêm cổ phiếu để hoán đổi của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định 

của pháp luật. Các điều khoản trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về tỷ lệ 

hoán đổi, giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; 

đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; 

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận 

của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật; 

- Lựa chọn các đơn vị tư vấn phục vụ cho việc phát hành; 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN; 

- Quyết định và triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục tiếp tục niêm 

yết cổ phiếu Tasco trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  theo đúng quy định của 

pháp luật; 

- Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký 

niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật; 

- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, 

đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

và các vấn đề khác liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất đợt phát hành; 

- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan; 

- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy là 

cần thiết liên quan đến đợt phát hành; 

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu 

trên. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua! 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Lưu VP.HĐQT. TC. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH  

 (Đã ký) 

 

 

HỒ VIỆT HÀ 

 

 



 

 

 

11 

PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN TASCO 

 

 

Stt Tên nhà đầu tư Số lượng cổ phần 
1 Phạm Quốc Khánh 40.000.000 
2 Nguyễn Văn Dũng 43.000.000 
3 Đỗ Thị Thúy Hường 43.000.000 
4 Đào Minh Tuấn 43.000.000 
5 Lê Văn Tới 42.000.000 
6 Đinh Thị Nhung 45.000.000 
7 Nguyễn Hồng Quân 45.000.000 
8 Đỗ Quốc Tuyển 43.000.000 
9 Đinh Tân Trang 43.000.000 

10 Trịnh Anh Tuấn 38.000.000 
11 Nguyễn Hữu Quang 45.000.000 
12 Lý Minh Quang 43.564.000 
13 Nguyễn Văn Tùng 16.166.000  
14 Trần Quốc Hiệp 10.000.000 
15 Nguyễn Tuấn Linh 2.000.000 
16 Vũ Thị Mỹ Vân 800.000 
17 Đoàn Anh Tuấn 100.000 
18 Bùi Thị Tuyết Mai 450.000 
19 Lê Thị Lan Anh 300.000 
20 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 400.000 
21 Nguyễn Văn Chi 100.000 
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