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PHỤC LỤC BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

(Về phần thảo luận tại đại hội) 

 

Câu hỏi 1: Cho biết định hướng của Công ty trong thời gian tới? 

Trả lời: Công ty hiện đang tập trung vào 03 ngành nghề chính như: 

Xử lý về môi trường y tế như: rác thải y tế tập trung, nước thải y tế,… 

Cung cấp phần mềm y tế như phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm cho khoa chuẩn đoán hình 

ảnh, phần mềm cho khoa xét nghiệm,… 

Cung cấp trang thiết bị xét nghiệm đặc trung như xét nghiệm lao, xét nghiệm ung thư,.. 

Câu hỏi 2: Làm rõ phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn để đầu tư vào Trung tâm sản nhi 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ? 

Trả lời: Dự kiến sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ thực hiện kỹ kết hợp 

tác đầu tư với Trung tâm sản nhi của Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Tổng tiền đầu tư của Công ty 

vào dự án này là 160 tỷ đồng và thời gian thu hồi vốn dự kiến là 05 năm. 

 Câu hỏi 3: Khả năng phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi 180 tỷ đồng như thế nào?. 

Trả lời: Công ty đã có buổi gặp gỡ với đối tác chiến lược mong muốn tham gia vào SRA, theo đó, 

dự kiến Trái phiếu chuyển đổi có thời hạn là 02 năm, chuyển đổi 100% vào ngày đáo hạn; giá 

chuyển đổi là trung bình giá của 20 phiên liền kề trước ngày chuyển đổi; Lãi suất trái phiếu chuyển 

đổi dự kiến là 0%/năm. 

Câu hỏi 4:  Thời gian dự kiến trả cổ tức? 

Trả lời: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả cổ tức, Công ty sẽ gửi 

hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán việc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Sau khi được Ủy ban chứng 

khoán chấp thuận, Công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu và 

bằng tiền mặt. 





















































































- Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2019 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước 

- Lãi suất : 0%/năm. Trong trường hợp không đàm phán được mức lãi 

suất này, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa 

thuận mức lãi suất khác phù hợp với tình hình thị trường và 

khả năng tài chính của Công ty. 

- Kỳ hạn trái phiếu : Từ 01 đến 03 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu. 

- Chuyển nhượng trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể 

từ ngày hoàn thành đợt cháo bán. 

- Mua lại : Trừ trường hợp phát luật có liên quan không cho phép, Tổ 

chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái 

phiếu đang lưu hành. 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết các điều 

khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu. 

- Quyền chuyển đổi - Trái chủ được quyền chuyển đổi 100% vào ngày đáo hạn 

của Trái phiếu; 

- Trái chủ có thể chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của 

Công ty trong thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi có 

hiệu lực tại ngày chuyển đổi. Cổ phần mà Trái chủ nhận được 

khi chuyển đổi trái phiếu sẽ được đăng ký niêm yết và giao 

dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trường hợp trái 

chủ chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần dẫn tới việc sở hữu 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào 

mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải 

thực hiện thủ tục chào mua công khai. 

- Giá chuyển đổi : Giá chuyển đổi dự kiến không thấp hơn giá thị trường bình 

quân của cổ phiếu SRA 20 phiên trước ngày chốt danh sách 

chuyển đổi. Trong trường hợp không đàm phán được mức giá 

chuyển đổi trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định 

chi tiết về giá chuyển đổi, các đợt chuyển đổi, thời hạn 

chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, điều khoản chống pha loãng và 

các điều khoản cần thiết khác trên cơ sở đàm phán với các 

nhà đầu tư và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi 

trường hợp, giá chuyển đổi không thấp hơn 10.000 đồng/cổ 

phiếu.  

-Nguyên tắc làm tròn số cổ phần 

được chuyển đổi 

: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được 

chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ 

sẽ tự động bị hủy bỏ. 

-Thực hiện tăng vốn điều lệ phục vụ 

việc chuyển đổi Trái phiếu/Phát 

hành cổ phần tại thời điểm chuyển 

đổi 

: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công 

ty sẽ thực hiện việc phát hành thêm cổ phần cho số Trái 

phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với 

số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. 

Đồng thời Công ty sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết 
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