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CSNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIET NAM
EQc lip - Tg do _ Hpnh phric

I{d N|i, ngdy 26 rhdng 09 ndm 2017

NGHI QUYET
EAI HQI DONG CO DONG BAT THT/ONG NAM 2OT7

c6xc ry co pHAN LrfiN DoANH sANA wMT
- ('titt cr'i' l'trcir [)ounh nghiQp sti oatzot +tgu 13 dd duqc Quiic hQi na6c Cyng hda xd h,i chitnghia l/ie t Nttm rh6ng qua ngiry 26/r r/20r 4 vd c6 hi€u rwc ka tu ngdy ortor)zor s;- ciin c''ft ltrdr chtltng khodn sa zonoootgu 11 dd daqc euric noi noa, cryng hda xd hQi chtinghiu lt'iat Num rh6ng qtta ngcty 29/06/2006 vir c6 hiQu lwc k€ tt) ngdy otiotizoot;' ciin ct? Diitr ra 16 chfi'c vit hoat dQng c6ng ry Ca phan L|ian doanh ,ANA wMT;- ('titt cti' llian hcm hpp Dqi h\i ddng cii ddng btit thadng ndm 2017 cila c6ng ty Cri phdn Li€nclortnh StlArA LVMT ngdy 26/09/2017:

QUYET NGH!:

Di0u l: 'l'hdng qua rd.trinh thay d6i toirn vIn Eidu lQ C6ng ty.

Ty l€ lriAu qryAr rhLng clua; 10g,%

Di6u 2: 'l'h,,g r;u, td'trinh vd viQc grip v6n vi cfr nguli dai di6n ph6n v6n g6,p.

t1', l( biitr qtq'O/ thong clua; 100%

Eiou 3: Th0ng qua fd'trinh thay tl6i mgc dich sft dBng v6n ciia ilqt ph{t hinh ri6ng 16n:inr 201f

Tv lA hiAtr Utrl;A1 ,plnf qucr; 100%

Di0u .l: T'h0ng qua td.trinh tlng v6n.

7'1, l( bi€tt qtnit thorry qua; 100%

Diou 5: 't'ho,g qua td'trinh thay o6i oia tli6m trg s& chfnh c6ng ty.
't1) l(! 6i0,, qtq,Ot tk6ng qua; 100%

Diou 6: Tharrg qua s6 lug'ng th:inh vicn HEeT, Ban ki6m so{t nhiQm ky 2017_2022:

- 56 lrrcrng thdnh vi€n H6i d0ng qu6n tri: 05 nguoi

::- 56 lLrcrng thdnh vi6n Ban ki6m sorit: 03 nguoi

ty t0 hiAu qtLt,ir th6ng clua: 100,%



Di6u 7: Th0ng qua viQc bf,u m6'i thinh vi6n HEer, Ban ki6m sorit nhiQm kj,2017-2022
birng phu,o'ng ph:ip hf,u d6n phi6u.

- i(Ot clrra bau rhinh vi6n HQi d6ng quan tri nhiQm ky 2017-2022:

" dng Vr"rcrng TuAn Dat

" OnH NguySn Ngoc Vfr

. OnB pham Xudn Ai

. Ong L6 Hiru Thuong

. Bd Nguy6n Thi phuong Mai

- i<et qra ba, rrrarnh vi6n Ban ki6m soat nhiQm ki 20r 7-2022:

r Ba Nguy6n Thi Chi

* t)ng pham TuAn Anli

. Ong D+ng Hodng Nam

Di6u tJ. Nghi qu1,6t nhy c6 hiQu r*'c k6 fir.ngiy duqc th6ng qua. HQi tl6ng quf,n tri, Ban
Ki6m so:ir, ll,n T6ng Girim tl6c c6ng ty cr6 trr{ch nhiQm thi hinh Nghiquy6t niry.

i\!o'i ttluirt:
- tillCI(NN (thay b/c);
- I INX. VSD (thay bic);
- IIDQT. BKS. Ban GD (d6 t/h)r
- ('iic cl'i riirng cong ty;
- l.rlu V't . I II)el .
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CONG TY C6 PHAN
LIEWT
sii ; s o /BB/2 o r 7/ASA/DHECE

cQNc HoA xA nQr cHu NCnia vrEr NAM
EQc Igp _ Tr; do _ H4nh phfc

Hd N|| ngdy 26 thdng 09 ndm 2017

E+r rrer EoNG 
"u"JJiv?i#nPurroNc NAM 20ucONc TY C6 PHAN LIEN noaNu SANA wMT

: C6ng fy CA phin Li6n doanh SANA WMT
kho6n: ASA

- Tru s6 chfnh: X6m Ti6u, x6 Epi y6n, huyQn Chucrng My, Tp Ha NOi

ilul*"*[3r;];1iffn s6 osoo+ Ttesldo Sd k6 hopch dau tu Ha Noi cdp thayd6i ran thf
- Thdi gian hgp: Khai mpc: 09h00 ngiry 26/09120t7

KCt thric: I lh30 ngdy 26/0912017
- Dia di6m: X6m Tit5u, x6 Dai y6n, huyQn Chucrng My, Tp Ha NOi.- ThdnhphAn tham dU:

+ co d6ng c6ng ty c6 phAn Li6n doanh SANA wMT theo danh s6ch ch6t ngdy 30/08 /20t7.+ HQi d6ng eu6n tr! C6ng ry.

* Ban Ki6m sodt C6ng ty.

+ Ban T6ng Gidm d6c C6ng ty.
I. THU TUC DAI HQI
1' B6o c{o th6m tra tu cr{ch co o6ng tham dg Dai hQi tl6ng c6 tl6ng b6t thud,g nilm 2017- Ban T6 chric dd ti6n hdnh ddng ky c6 d6ng tham dp dpi hQi.- Be Pham Thi Anh Thu thay mdt Ban Ki6m tra tu c6ch c6 d6ng b6o c6o k6t qu6 ki6m tratuc6ch cd d6ng tham dg DHECD
- Diin thoi di6m 09h00 ph[t, t6ng so cd ddng tham du tryc ti6p vd th6ng qua riy quy6n rd: g5 c6

:::?;:' 
diQn 6.535.200 c6 phan, chi6m-6s.3s%ia,*,a .a oni,'"?;;, bi6u quy6t cria

c6n cri'Lu6t Doanh nghiQp so auzoruiQHl3 vd Diau IQ c6ng ty, Eai hQi d6ng co dong b6tthuong ndm 2017 cdng ty c6 phan Li6n doanh SANA wMT v6i thdnh ph6n tham dg nhutr.n c6 dfi di6u kiQn tii5n hdnh Dpi hQi theo dring quy dfnh ctaph6p ruflt.
ong Nguv6n Dan Thanh - cht tich HDer l6n phdt bi6u khai mpc dpi hQi.2. Eoin chri tich, Ban thu ky, Ban ki6m phi6u t4i D4i hQi:

Eoin chri tich:

#"5e'c6-ltc ry-
CO PHAN

LIEN DOANH
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- 6ng Nguy6n Dan Thanh _ Chri tich HDeT;- 6ng TrAn Vdn B6u _ Thdnh vien HDeT;- ong Duo.ng Vi6t DUng _ Thdnh vi6n HDeT;_ Bd Le Thi Kim Hu€ _ Thdnh vi6n HEeT- ong L6 Duy Thi6n - Thdnh vi6n HEeT
Ban Thu kf rlai h6i
- Ba VLi Thi Khrinh Nga _ Thu.kj
Ban ki6m phi6u

- pham Thi Anh Thu. _ Truong ban
- Nguy6n Thi Trinh _ Thdnh vi6n

l#j',?:;ff:::TI::'#J;i:,y;il;,;;cm phiriu duoc dai hQi th6ng nh6t th6ng qua v6ityi,6
Ir. cHuoNG TRiNH Ear HOr
Thira [y quycn c0a cht tich dodn, ong Tran vdn B6u doc du.th6o euy chti Dai hQi c6 d6ng bdtrhudng ram 2017 ciraASA. Dai hor 

:h^d;s.;;, U;;;;r. euy ch6 ouir,oi 
"u 

uur* bdt thucrng ndrn2017 cfia ASA v6'i ti Ie r 0o% s6c6 phan c6 quy6n bi6u quy6t tpi Eai h6i.

il:ilJ;,ffl#ffi||. 
tich dodn' ong rrAn vdn Biiu th6ng biio chu.ong trinh rdm vi6c ctia dai h6i

:flff:il1::;f:JTl3l,Tuil'*'trinh rdm vidc cria dai h6i voi tvr6 th6ng qua t00%s5 c6 phan

ilt. TOjvI T..\T DIEN BIEN DAI HgI
- Thay rrat HDQT' 6ng NguySn Ean Thanh - chrh tich HDQT doc cric td trinh sau:o To trinlt th6ng qua sr-i'a doi toan vdn Didu re cong ty theo ru6t Doanh nghi.p 2014;' To trinh v6 vi6c g6p v5n, cLi'ngu'd'i dai di6n phan vdn gdp tai ciic don vi g6p v5n;' Td'trinh s6 ru'o-ng thdnh vi6n H6i d6ng qu6n tri, Ban ki6m soiit nhi6m ki,20r 7_2022;o Td'trinh thay d6i muc dfch su.dung v6n cta dat ph6t hdnh ri6ng 16 ndrn 2013;o To.trinh tdng vtin;

. Td.trinh rhay O6i A1a di6m tru s6.chinh C6ng ty;- Thay mat ban t6 chri'c ong Tran vdn B6u doc quy dinh ve d6 cr1., r1ng c0,HDQT, BKS nhiQm

:lr::17-2022 
vd to' trinh v0 danh srich f'ng vien d0 b6u vdo HDer, Ban kitlm soiit nhi6m ky 2017-

DH bidu quydr rhdng qua quy cJinh ve viQc tham gia di cit, ti.ng ct? d€ bt)u vito HDer, BKS vd danh'itch 
ti'ng vi€n cr€ bdu vito HEer, BKS bdng nni it* r* ura ua, quyar ,a , ,u u,r, quydfih,ngcltra ld 100%; kh6ng rh6ng qua rd 0% riing sti crl phin ,i'r,*a, biau quy€r ei .rqi h6i
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- Phb th6o lu{n tai Dpi hQi: cric thdnh vi6n doin chri tich dd taldi c6c c6u h6i crta cic c6dong mQt c6ch rd ring, thiing thin. K6t thric phdn th6o lufln, dai hQi bi6u quy6t c6c vdndA da dugctrinh bdy.

- Thay mfi Ban td chric, 6ng TrAn vdn B6u dgc quy chti bAu crl HEer, ban ki6m so6t vdhuong d6n c6ch di6n phiiiu bi6u quytit.
DH biau quvdr th6ng qua chd biu ctb bdng hinh thftc gict Th.d bi€u quyiit v6i ty tQ bi€u quy€t th6ngqua ld 100%; kh6ng th6ng qua ld 0% tiing sri cii phdn c6 quyin tiau quyar tqi dqi txoi.- Dai hoi ti6n hanh b6 phitiu. Ban ki6m phitiu titin hdnh thu phitiu bi6u quyrit vd phitiu bAu cr?.- Dpi hQi nghi gi6i rao 15 phrit trong 

^ic 
Ban kirim phitiu lim viQc.

K6t quf, ki6m phiiiu bi4u quyl6t:

Thay m[t Ban t6 chric, Bd Ph4m Thi Anh Thu - tru&ng ban ki6m phiiSu dgc k6t qu6 ki6m phi6u bi6uquytit va k6t qui bAu crt HEeT, BKS nhu sau:

1' Th6ng qua td trinh sfra o6i toen v'n Di6u rQ c6ng fy theo lugt Doanh nghiQp 2014K6t qui bidu quy6t:

2. Th6ng qua td trinh sii luqng thinh vi6n HEer, BKs nhiQm r<y 2017-2022:
Ktit qu6 bi6u quyr5t:

55 phiiSu khdng hgp r0 0 c6 phin tucrng tluon* r,
T6ng s6 phi6u hqp I0 6.535.200 c6 phAn tuong ttucrng I00

tl6ng dg hgp

55 phi6Lr ddng ti 6.535.200 c6 phAn tuo-ng duo.ng 65.35
d6ng dp hgp

SO phieu kh6ng d6ng y

56 phi6u kh6ng c6 t 0 c6 phAn tuong clucmg 0,

Sii phi6u kh6ng hqp t0 0 cii phin tuong ttu** O

Tiing s6 phi6u hqp te 6.535.200 c6 phAn tucrng ducrng l0
tl6ng dg hgp

Trong tl6:

55 phi6u d6ng y 6.535.200 c6 phAn tuong ducrng 65.3
d6ng du'hgp
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Sd phi0Lr kh6ng d6ng y 0 c6 phAn tuong duong 0% s5.

56 phi0u khdng c6 t,.:
lcen

0 c6 phAn tuong duorrg 0% s6,

0r

I.
)
{
N

tr

3' Th6ng qua td trinh thay tl6i mgc tlich sir dgng v5n cfra rtqt phft hdnh ri6ng 16 nrm 2013Ktit qu6 bi6u quy6t:

4. Th6ng qua td trinh ting viin tli6u I0
K5t qui bii5u quy6t:

5. Th6ng qua td trinh g6p vdn, cfr tlpi diQn phAn v6n g6p
Ki5t qui bi6u quytit:

56 phiiiu kh6ng hqp IQ 0 c6 phAn tuong clucrng 0y, s(i

T6ng s6 phi6u hqp I0 6.535.200 c6 ph6n

cl6ng dg hop

tucrng ducrng 100oh s5 c6 phAn bi6u quyi5t c,ia 
"O

Trong d6:

56 phidLr ddng y 6.535.200 c6 phAn tuong cluong 65.35 "
d6ng dp hgp

56 phir5u kh6ng d0ng f 0 c6 phAn tuong ducrng O* r,
56 phi6u kh6ng c6 t 0 c6 phAn tucrng duong 0% 16

56 phi6u kh6ng hqp rQ 0 cO phAn t[ong ducrng O* .
Tdng sti phi6u h-op tQ 6.535.200 c6 phAn tuong rlucrng

tl6ng dp hgp
100"/. s5 cd ph6n bi6u quy6t .,iu .6

Trong d6:

Sd phieLr d6ng y 6.535.200 c6 phAn tucrng du.ong 65.35 "/
d6ng du hop

56 phi6u kh6ng d6ng y 0 c6 phAn tuong ducrng r* r,
SO phi6u kh6ng c6 t
,.i
l( ren

0 c6 phAn tuong ducrng O* r,

56 phi6u khOng hqp r0 0 c6 phAn tucrng ducrng O* ,
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T6ng sd phi5u hqp I0 6.535.200 cO phin tutrng ttucrng 100"/.
tl6ng dg hgp

Trong ct6:

SO phi6u d6ng y 6.535.200 cd phAn tuong duong 65.35
d6ng dy hgp

SO phi6u kh6ng ddng y 0 c0 phAn tuong duong 0% s6r6 p

56 phi6u kh6ng c6 !,.:
Klen

0 cO phAn tuong duong 0% s6rd

6. Th6ng qua td trinh thay O6i Ap <Ii6m trq s& chinh
KtSt qu6 bi6u quytlt:

7. Th6ng qua viQc bAu thinh vi6n
bAu d6n phi6u

K6t qu6 bAu thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri:

HDQT, BKS nhi6m ki 2017_2022 bing phuong ph6p

56 phi6u kh6ng hqp r0 0 c6 phAn tuong rlucrng O* ,
hgp

T6ng s6 phitiu hqp IQ 6.535.200 c6 phAn tuong rtucrng 100%,
tl6ng drp hgp

56 phi6u d6ng y 6.535.200 c6 phAn tuong duong 65.35 %

d6ng du'hop

Sd phi0u khdng d6ng y 0 cO phAn tuong duong 0% s6

SO phi€u khdng c6 t'.:lflel"l

0 c6 phAn tuong iluor.rg 0% 15

Ty le % so vdi t6ng
phin tham dg {IAi hQi

Vuong TuAn D4t 6.s35.200
Nguy6n Nggc Vfl

6.535.200

6.535.200
Nguy6n ThiPhuong M; 6.535.200
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Kt5t qu6 bAu thdnh vi€n Ban kii5m sorit:

STT

I

Ho t6n 56 phi6u bAu Ty lC % so v6i t6ng rffi
phdn tham dg il4i hQi

Nguy6n ThiChi 6.53s.200 100%
2 Phpm Tu6n Anh 6.535.200 100%
J Ddng Hoing Nam 6.s35.200 100%

Bi6n ban ndy do Thu ky dai hQi ghi lpi ddy dri vd trung thgc, g6m 09 trang cld dugc dgc vddugc Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua tru6c khi t6ithfc phi6n hgp.
Phi€n ho.p Dfl hQi d6ng c6 dong thucmg ni6m nam 2017 ctacong ty co phAn Li6n doanhSANA WMT kt5t thric vdo h6i il gio 30 phrit ctrng ngdy.

(

THUKV EAI HOI

/
//F-"-l/7/'/--' '

!-" /,"--d'
VU THI KHANH NGA

TVHDQT

)--/z4__

DUONG VIET DUNG

TVHDQT

, --.
- r )."-/l,lilt/

)/
rP TM KIM HUE

TA{. DAr HQr EONG CO o6Nc
CHU T9A EAI H9I

TRAN vAN gAu

NGUYEN DAN THANH

TVHDQT
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CONG TY CP LTEN D0ANH SANA wMT ceNG noa xA Her cHU Ncnia vrpT NAM
DQc Iflp - Tg do - Hpnh phric

SA:52./2012/ASA

Viv N.qlti t1tt1:C1 71i;;p',' ,,i tli cu,*ng t:iAn dA hiiu viro

ItilQ7','!)K,\ tui DttDCD biir thtrmg ndm 20t7
Hd N|i, ngdy 26 thdng 09 ndm 2017

{ftth st?i: - Uy naN CHLNG KHOAN NHA NIIOC;
- sO cr.to DICH cH0Nc KHoAN nA Ngr.

Tdn c6ng ty: CoNG Ty Co PHAN IIEN DOANH SANA wMT
Mfl chring kirodn: ASA

Ela chi trli so chinh: X6m Ti6u, x6 Dpi y€n, huyQn Chu<rng My, HaNOi
Di0n thoai: Fax:

NgLrtri thuc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n Dan Thanh

Dia chi: Xrim -l-i6u, xi Dai y6n, huy6n Chuong My, Ha NOi

Di0n rhoai (cli cl0ng. co quan, nhd ri6ng):

Loai thd,g tin cdng b0: I z+ glo X u6t thuong I theo y€u cAu I ointr t<y

Ndi clLrng llidng tin c6ng UO 1*1:

T'lrilc hien Vi0c c6ng uo ttrong tin theo Thdng tu so 155/201s/TT-BTC ngdy 06110/2015 cua BQ
Tiri chinh. C0ng ty c6 phAn Li€n doanh SANA wMT xin b6o cdo eu;i Uj,ban vd euj So v€ viQc
cong b0 thdng rin Nghi quyct Dai h6i d6ng c6 d6ng b6t thuong ndm 2017 duoc td chfc ngdy
2610912017 nhu sau:

fhdng tin tr6rt cld dLroc Chfng t6i c6ng b6 trdn trang th6ng tin diQn tri cira C6ng ty vdo ngdy
26109t20l7 tai duo'ng d5n:

http :/iur,vw. sana. vn/nha-dau-tu- bao _ch i.htm I

C0ng tV c0 phirr Li6n cloanh SANA WMT cam k6t nhfrng thdng tin duoc cung c6p tr6n d6y ld
trung tl-rlrc vlj chinh xdc.

7'rAtt tgng ciim o.n!

No'i nhffrr:

- NhLL tren

- LLLu VP.

CONC TY CP WMT

Ycot
CO

LIEN
rSAN



 

                            CÔNG TY CỔ PHẦN 

    LIÊN DOANH SANA WMT 
 

Giấy chứng nhận ĐKKD số  0500471991 do Sở kế hoạch 

đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 30/09/2015 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017 
 

Thời gian tổ chức:  09h00 ngày 26/09/2017 

Địa điểm tổ chức:  Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. 
 

Thời gian Nội dung 

9:00-9:30 

Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: 

o Đón tiếp và đăng ký đại biểu; 

o Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông. 

9:30 ÷9:45 

Khai mạc Đại hội: 

o Tuyên bố khai mạc; 

o Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo 

quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; 

o Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc; 

o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; 

9:45 ÷ 10:45 

Thảo luận và thông qua biểu quyết các vấn đề của Đại Hội: 

o Tờ trình thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014; 

o Tờ trình về việc góp vốn, cử người đại diện phần vốn góp tại các đơn vị góp vốn; 

o Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; 

o Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2013; 

o Tờ trình tăng vốn; 

o Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty; 

o Thông qua bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022; 

o Thảo luận các vấn đề của Đại hội. 

10:45÷11:00 
o Tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội 

o Nghỉ giải lao 

11:00 ÷ 11:30 

Bế mạc Đại hội 

o Thư ký đai hội trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết 

o Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT 

                           Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực kể từ ngày 

01/07/2015 (“Luật Doanh nghiệp 2014”). 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần 

Liên doanh SANA WMT (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng 

cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua toàn văn Điều lệ Công ty (đính kèm) đã được sửa 

đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định hiện hành. 

Điều lệ mới có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường ASA thông qua ngày 

26/09/2017. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành 

Điều lệ mới. 

Kính trình Đại hội thông qua! 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
NGUYỄN ĐAN THANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CP LIÊN DOANH 

SANA WMT 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Số: 33/2017/TT/ĐHĐCĐ 

                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
------------------------------------- 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017.

CÔNG TY CP LIÊN DOANH 

SANA WMT 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Số: 34/2017/TT/ĐHĐCĐ 

                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
------------------------------------- 

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017.



 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

V/v: Thông qua việc góp vốn vào công ty liên kết, góp vốn thành lập công ty con  

                           Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT.. 

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

Công ty thực hiện việc góp vốn vào công ty liên kết, góp vốn thành lập công ty con như sau: 

- Tổng giá trị góp vốn: 30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng) 

- Hình thức góp vốn: Bằng tiền hoặc tài sản (bao gồm hàng hóa, tài sản cố định hoặc 

các tài sản khác). Giá trị góp vốn được ghi nhận theo giá trị còn lại trên Báo cáo tài 

chính được định giá bởi 2 bên góp vốn. 

- Đối tượng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị góp vốn theo tiêu chí 

phù hợp với ngành nghề hoạt động hiện tại của Công ty; ưu tiên các đơn vị đang 

hoạt động sản xuất kinh doanh và có lợi nhuận. 

- Phương án: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án chi tiết và chủ động thực 

hiện các công việc có liên quan bao gồm cả việc ký hợp đồng góp vốn theo đúng 

quy định của pháp luật. 

- Cử người đại diện phần vốn góp: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cử người đại diện 

phần vốn góp tại các đơn vị góp vốn.  

Kính trình Đại hội thông qua! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
NGUYỄN ĐAN THANH 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

LIÊN DOANH SANA WMT 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Số: 35/2017/TT/ĐHĐCĐ/ASA           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------------------------- 

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2017



 

 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
V/v: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 

                           

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT. 

 

I. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022  

          Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Liên doanh 
SANA WMT sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ bất 
thường năm 2017. Hội đồng quản trị công ty đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, 
điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 
2017-2022. Vì vậy, kính đề nghị quý vị cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS 
nhiệm kỳ mới như sau: 

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 05 thành viên 

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 

         - Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 thành viên 

Kính trình Đại hội xem xét! 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 
NGUYỄN ĐAN THANH 

 

 

 

 

  



 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

V/v: Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2013 

                           Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT. 

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT kính trình Đại hội đồng 

cổ đông thông qua Kế hoạch thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng 

lẻ năm 2013 như sau: 

1. Lý do thay đổi mục đích sử dụng vốn: 

Thực hiện cơ cấu các khoản mục đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty trong các lĩnh vực mới nhằm gia tăng kết quả về doanh thu và lợi nhuận, tăng khả 

năng cạnh tranh, năng lực tài chính cho Công ty trong giai đoạn tới. 

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh): 

2.1. Giai đoạn 1: 

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 28/2017/QĐ-HĐQT/ASA ngày 12/09/2017, phương án 

thay đổi cụ thể như sau: 

a). Công ty CP Liên doanh SANA WMT thực hiện rút khoản hợp tác kinh doanh giữa Công ty 

Cổ phần liên doanh SANA WMT với Công ty CP kỹ nghệ Việt Nga để đầu tư vào Công ty Cổ 

phần ICT Thanh Bình, cụ thể: 

Giá trị khoản vốn cần rút: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng) 

Mục đích rút vốn: Rút vốn để đầu tư vào Công ty CP ICT Thanh Bình 

Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2017 

b). Thông qua việc rút vốn hợp tác giữa Công ty CP liên doanh SANA WMT với Công ty Tấn 

Phong, cụ thể: 

Giá trị khoản vốn cần rút: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng) 

Mục đích rút vốn: Rút vốn để đầu tư vào Công ty CP ICT Thanh Bình 

Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2017 

c). Mục đích sử dụng vốn 

Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần ICT Thanh Bình, cụ thể: 

 Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần ICT Thanh Bình 

 Số lượng cổ phần dự kiến mua: 3.000.000 CP (Ba triệu cổ phần) 

 Tổng giá trị theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

LIÊN DOANH SANA WMT 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Số: 36/2017/TT/ĐHĐCĐ/ASA           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------------------------- 

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2017



 

 Giá mua dự kiến: Tối đa 10.000 đồng/CP (Mười nghìn đồng trên một cổ phần) 

 Tổng giá trị mua dự kiến: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) 

2.2 Giai đoạn 2: 

a). Thực hiện rút khoản hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT 

với Công ty TNHH TM SANNA để đầu tư vào Công ty Cổ phần ICT Thanh Bình, cụ thể: 

Giá trị khoản vốn cần rút: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng) 

b). Mục đích rút vốn: Rút vốn để đầu tư vào Công ty CP ICT Thanh Bình, cụ thể: 

 Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần ICT Thanh Bình 

 Số lượng cổ phần dự kiến mua: 4.000.000 CP (Bốn triệu cổ phần) 

 Tổng giá trị theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) 

 Giá mua dự kiến: Tối đa 10.000 đồng/CP (Mười nghìn đồng trên một cổ phần) 

 Tổng giá trị mua dự kiến: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) 

c). Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2017. 

Kính trình Đại hội thông qua! 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
NGUYỄN ĐAN THANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính 

                            

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT. 

 

1. Chuyển địa điểm trụ sở chính 

Địa điểm trụ sở chính cũ: Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. 

Địa điểm trụ sở chính mới: Tầng 8, tòa nhà Đồng Lợi, số 1160 Đường Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. 

Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền 

Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm 

khác phù hợp. 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc liên 

quan khác theo quy định của pháp luật. 

Kính trình Đại hội xem xét! 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 
NGUYỄN ĐAN THANH 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

LIÊN DOANH SANA WMT 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Số: 37/2017/TT/ĐHĐCĐ/ASA 

                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
------------------------------------- 

 
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2017.



 

 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

V/v: Danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2017-
2022 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017  

                            
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã kết thúc nhiệm kỳ, HĐQT cũng đã công bố tài liệu 

họp ĐHĐCĐ, trong đó có thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS 

nhiệm kỳ 2017-2022.  

Tuy vậy, hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ 

các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận 

và thông qua danh sách các ứng viên đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

2017-2022 như sau: 

I. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị 

1. Ông Vương Tất Đạt 

Sinh năm: 1970 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

2. Ông Nguyễn Ngọc Vũ 

Sinh năm: 1969 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế quốc tế 

3. Ông Phạm Xuân Ái 

Sinh năm: 1957 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh 

4. Ông Lê Hữu Thường 

Sinh năm: 1982 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

5. Bà Nguyễn Thị Phương Mai 

Sinh năm: 1957 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

II. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát 

1. Bà Nguyễn Thị Chi 

Sinh năm: 1992 

Trình độ: Cử nhân  

2. Ông Đặng Hoàng Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

LIÊN DOANH SANA WMT 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Số: 48/2017/TT/ĐHĐCĐ/ASA 

                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
------------------------------------- 

 
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2017.



 

Sinh năm: 1994 

Trình độ: Cử nhân  

3. Ông Phạm Tuấn Anh 

Sinh năm: 1994 

Trình độ: Cử nhân  

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu 

thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
NGUYỄN ĐAN THANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 
DOANH SANA WMT 

-----------***-------------- 

 

Số: 38/2017/ ASA /ĐHĐCĐ - TTr 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

-------------------o0o----------------- 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017. 

 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

V/v: Phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng  

thông qua phát hành cổ phiếu  

 Kính trình:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

  Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán 
số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn 
thi hành; 

 Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

 Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định 58/2012/NĐ-CP; 

 Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về quản trị 
công ty áp dụng cho công ty đại chúng; 

 Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn 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 tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội 
dung sau: 

I. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng 

lên 470 tỷ đồng. 

1. Dự kiến tăng vốn điều lệ 

- Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 đồng ( Một trăm tỷ đồng) 

- Số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành cho cổ đông hiện hữu: 370.000.000.000 đồng 
(Ba trăm bảy mươi tỷ đồng) 

- Tổng số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành: 370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy 
mươi tỷ đồng) 

- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 470.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi 
đồng) 



 

- Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2017, năm 2018 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước chấp thuận phương án tăng vốn). 

2. Phương án tăng vốn chi tiết phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 

- Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT 

- Mã cổ phiếu:  ASA 

- Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông. 

- Mệnh giá cổ phiếu:  10.000 đồng/cổ phiếu 

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:  10.000.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ:  0 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu phát hành:  37.000.000 cổ phiếu 

- Tổng giá trị dự kiến phát hành:  370.000.000.000 đồng 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát 
hành: 

 470.000.000.000  Cổ phiếu 

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành này có thể thay đổi 
tùy theo tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 
cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán vào 
từng thời điểm cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ 
đông và tuân thủ quy định của pháp luật. 

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo 
mệnh giá): 

 370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng) 

-Tỷ lệ: 1:3,7 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 
01 cổ phần cũ được quyền mua thêm 3,7 cổ phần mới) 

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký 
cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận 
cổ phiếu phát hành thêm. 

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng 
quyền mua 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua 
không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. 

- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do 
chuyển nhượng. 

- Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2017, năm 2018 (Sau khi có văn bản chấp thuận của 
UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu cho cổ 
đông hiện hữu). 

- Thời gian thực hiện: Năm 2017, năm 2018. Trường hợp trong thời gian này, 



 

Công ty không thực hiện được việc phát hành do tình hình 
thị trường vốn khó khăn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện 
trong các quý tiếp theo để thực hiện. 

- Số vốn tối thiểu huy động được Tối thiểu 30% tổng giá trị phát hành, tương đương với 
111.000.000.000 đồng (Một trăm mười một tỷ đồng) 

- Phương án phân phối cổ phần không 
đăng ký thực hiện quyền mua: 

Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền 
mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho 
HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho nhà đầu tư khác 
với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. 

- Thời hạn phân phối: Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được 
tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho 
cổ đông hiện hữu. 

- Phương thức thanh toán:  Đối với cổ đông đã lưu ký:  

o Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, 
đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành 
viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. 

o Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký 
thực hiện hết hiệu lực. 

 Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục 
chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở 
Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty 
hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa. 

- Căn cứ giá phát hành: Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 
30/06/2017, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của 
Công ty trước và sau khi phát hành như sau: 

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, HĐQT đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ 

phiếu. 

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết: 

Khoản mục Đơn vị Ngày 30/06/2017 Tạm tính sau phát hành 

Vốn chủ sở hữu Đồng 100.000.000.000 470.000.000.000 

Số lượng CP lưu hành CP 100.000.000.000 47.000.000.000 

Giá trị sổ sách mỗi CP Đồng 10.415 10.075 



 

 Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm 
tròn xuống hàng đơn vị. 

 Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) do cổ 
đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được HĐQT thực 
hiện phân phối cho các đối tượng khác phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp 
hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp 
luật. 

 Trường hợp số cổ phiếu đã phân phối không đạt tỷ lệ tối thiểu 30% tổng giá trị phát hành 
ra công chúng, ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác 
phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu 
và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. 

 Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật nếu vẫn còn cổ 
phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra 
quyết định kết thúc đợt phát hành. 

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:  

STT Mục đích sử dụng vốn Số tiền đầu tư (đồng) 

1 
Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng 
Tiến Lộc  

150.000.000.000

2 
Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Công nghệ Thăng Long Thanh Hóa 

200.000.000.000

3 Bổ sung vốn lưu động 20.000.000.000

 Tổng 370.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh mục đích sử dụng 
nguồn vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với điều kiện thực tế, lựa chọn các đối tác để 
thực hiện theo phương án sử dụng vốn trên. 

- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung 
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà 
Nội (HNX) theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật. 

II. ỦY QUYỀN 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành 

nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Lựa chọn thời điểm phát hành sau khi có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước. 

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành. 



 

- Xử lý số cổ phần không chào bán hết. (Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định điều 

kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi 

hơn so với cổ đông hiện hữu). 

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết 

và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất. 

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần. 

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh 

Sana WMT  theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ 

đông tại cuộc họp gần nhất. 

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) , 

niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng 

cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

- 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 theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước  để việc huy động vốn của Công 

ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và 

Công ty. 

 

Kính trình đại hội xem xét, quyết định! 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
NGUYỄN ĐAN THANH 
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