
Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012 
 
 

1 
 

KINHDO CORP. 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 
ban hành ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 
ban hành ngày 29/06/2006; 

- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban 
hành ngày 19/01/2007; 

- Căn cứ Nghị định 01/2010/NĐ-CP do Chính phủ CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 
04/01/2010; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kinh Đô; 

- Căn cứ vào nhu cầu huy động vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty cổ phần Kinh Đô. 

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông, 

Năm 2011 tiếp tục là một năm sóng gió đối với doanh nghiệp Viêt Nam với nhiều bất ổn 

cả kinh tế thế giới lẫn trong nước. Chính sách vĩ mô hạn chế thâm hụt thương mại, lạm phát 

tăng cao, tỷ giá bất ổn, thị trường chứng khoán khó khăn, nguồn nguyên vật liệu bất ổn do 

thiên tai dịch họa,… là những thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung và 

Kinh Đô nói riêng.  

Căn cứ vào tình hình thực tế, kết quả hoạt động  năm 2011 và báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2012 xem xét để thông qua 12 nội dung sau: 

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 

3. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2012 

4. Chính sách cổ tức năm 2012 

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012 
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6. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông 

7. Phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban Điều Hành 

8. Chào bán cổ phiếu ưu đãi cho HĐQT và BKS 

9. Chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên 

10.  Sáp nhập Vinabico & Kinh Đô 

11.  Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE 

12.  Sửa đổi điều lệ Công ty  

 

Nội dung 1: K ết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 

Kết quả hoạt động năm 2011 của Công ty Cổ phần Kinh Đô như sau: 

Doanh thu thuần:     4,247 tỷ đồng 

Lợi nhuận trước thuế:      349  tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế:                   279  tỷ đồng 

Nội dung 2: K ế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, HĐQT đề xuất Đại hội thống nhất Kế hoạch phân phối 

lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau: 

ĐVT: Tỷ VNĐ 

CHỈ TIÊU (Tri ệu đồng) 2011 

• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Công ty (31/12/2011) 756,518 

• Cổ tức năm 2011: 24% bằng tiền mặt  -316,862 

• Thù lao HĐQT năm 2011 (2%LNST) -5,471 

• Thù lao cho Ban Kiểm  soát năm 2011 -96 

• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (5%LNST)   -13,668 

• Lợi nhuận để lại chưa phân phối 420,422 
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Nội dung 3: Kế hoạch doanh thu & lợi nhuận năm 2012 

 

 

 

 

 

 

  

Nội dung 4: Chính sách Cổ tức năm 2012 

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2012:  

• Cổ tức bằng tiền mặt 2012 bằng 20% trên mệnh giá cổ phần , tương đương 2,000 VNĐ/ 

cổ phiếu. 

• Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp và phân phối tới 

20% trên mệnh giá trong tổng số lợi nhuận 2012.  

 

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc chọn một trong bốn Công ty kiểm Toán 

dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Kinh Đô theo quy 

định của pháp luật trong năm tài chính 2012: 

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) 

2. Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam (PwC) 

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

4. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) 

Ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 4 Công ty trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ. 

 

 

 

Chỉ tiêu 
2012 

(tỷ đồng) 
% Tăng trưởng 

• Doanh thu thuần 5,500 29.5% 

• Lợi nhuận trước thuế  500 43.3% 
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Nội dung 6:  Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 

 
Trong năm 2012, nhằm tăng vốn điều lệ góp phần củng cố tiềm lực tài chính của công 

ty, giữ vững vị thế là một trong 30 công ty đứng đầu thị trường chứng khoán. Việc phát hành 

cổ phiếu thưởng cũng sẽ làm tăng lượng cổ phiếu có khả năng giao dịch và làm tăng tính 

thanh khoản của cổ phiếu KDC trên thị trường. HĐQT kính trình đại hội về phương án phát 

hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau: 

 

Vốn điều lệ hiện tại  (VND) 1.335.178.810.000 

Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện hành 133.517.881 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 132.025.065 

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm 26.405.125 

Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành  (VND) 1.599.230.060.000 

 

• Nguồn vốn thực hiên: thặng dư vốn cổ phần 

• Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền. 

• Thời điểm phát hành: Sau khi UBCKNN công bố nhận đủ hồ sơ. 

• Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. 

• Tỷ lệ thực hiện: 5:1, mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 1 cổ 

phiếu mới. 

• Số cổ phiếu thưởng nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát 

sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ. 

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách Ông Nguyễn Văn A sở hữu 244 cổ phiếu, Ông A sẽ 

nhận được (244 / 5 = 48,8 cổ phần. Như vậy, 0.8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ;  ông A 

nhận được 48 cổ phiếu thưởng 

• Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết cho 

cổ đông hiện hữu (Khối lượng phát hành, tỷ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương 

án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có). 
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Nội dung 7: Phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban Điều Hành 

 

Để ghi nhận thành tích của Ban Điều Hành về những cố gắng nỗ lực đưa công ty  vượt 

qua giai đoạn khó khăn và thử thách trong suốt những năm qua. Đồng thời để khuyến khích và 

thu hút nhân tài, thực hiện chính sách có ý nghĩa chiến lược đối với nguồn nhân lực của Công 

ty, HĐQT đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban Điều Hành: 

• Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:  1.320.000 cổ phần 

• Người  có quyền nhận cổ phiếu ưu đãi: Ban Điều Hành Công ty mẹ và các Công ty 

con 

• Nguồn vốn thực hiên: Quỹ khen thưởng phúc lợi 

• Cổ phần là cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 

• Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:  

o Được giải tỏa 50% trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành 

o Được giải tỏa 50% còn lại trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành. 

• Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng. 

• Ủy quyền cho HĐQT lập phương án và thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho 

Ban điều hành Công ty (khối lượng phát hành, xác định tiêu chuẩn và lập danh sách 

Ban điều hành tham gia chương trình) 

 

Nội dung 8: Chào bán cổ phiếu ưu đãi cho HĐQT và Ban Kiểm Soát 

• Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:  481.000 cổ phần 

• Người  có quyền nhận cổ phiếu ưu đãi: Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban 

Kiểm Soát 

• Giá phát hành: 16.000 VND/cổ phiếu 

• Cổ phần là cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 

• Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Được giải tỏa trong vòng 01 năm kể từ ngày 

phát hành  

• Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng. 
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• Ủy quyền cho HĐQT lập phương án và thực hiện chào bán cổ phiếu ưu đãi cho 

HĐQT và BKS (Khối lượng phát hành, xác định tiêu chuẩn và lập danh sách tham 

gia chương trình) 

 

Nội dung 9: Chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên 

• Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.800.000 cổ phiếu 

• Đối tượng phát hành: cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách do HĐQT 

Công ty cổ phần Kinh Đô duyệt.  

• Tiêu chí chọn cán bộ công nhân viên: 

o Thâm niên làm việc tính đến thời điểm 20/04/2012 

o Vị trí công việc mà cán bộ công nhân viên đang nắm giữ 

o Năng lực và trình độ chuyên môn 

o Kinh nghiệm làm việc 

o Thành tích công tác 

• Giá phát hành: 16.000 đồng/cổ phiếu 

• Cổ phần là cổ phần hạn chế chuyển nhượng 

• Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Được giải tỏa trong vòng 01 năm kể từ ngày 

phát hành  

• Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng. 

• Ủy quyền cho HĐQT lập phương án và thực hiện chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cán 

bộ công nhân viên (khối lượng phát hành, xác định tiêu chuẩn và lập danh sách 

CBCNV tham gia chương trình) 

 

Nội dung 10:  Sáp nhập Vinabico & Kinh Đô 

• Phương thức sáp nhập: hoán đổi cổ phiếu, theo đó Cổ đông của Công ty Cổ phần 

Vinabico sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Kinh 

Đô trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty. 

• Tỷ lệ hoán đổi:  

o Trường hợp KDC không phát hành thêm cổ phiếu thì tỷ lệ hoán đổi: 
2,7: 1, tương ứng 2,7 cổ phần Vinabico đổi lấy 1 cổ phần KDC.   
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o Trường hợp KDC phát hành thêm cổ phiếu thì tỷ lệ hoán đổi: 2,2: 1, 
tương ứng 2,2 cổ phần Vinabico đổi lấy 1 cổ phần KDC.   

• Nguyên tắc hoán đổi:  cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông Công ty Cổ phần Vinabico 
nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) 
sẽ hủy bỏ. 
 

• Phương án phát hành : 

o Mục đích phát hành 

Công ty cổ phần Kinh Đô phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của 

Vinabico để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần Vinabico đang lưu hành trên cơ sở tỉ lệ 

hoán đổi được ĐHĐCĐ chấp thuận. 

o Phương án phát hành 

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

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

- Số lượng cổ phần KDC dự kiến phát hành: 1.105.704 cổ phần (tương ứng với tỷ lệ 2,2 : 1) 

hoặc 900.944 cổ phần (tương ứng với tỷ lệ 2,7 : 1) 

- Số lượng cổ phần Vinabico được hoán đổi: 2.432.550 cổ phần, chiếm 48.8% tổng số cổ 

phần đang lưu hành của Vinabico 

- Mục đích:  hoán đổi cổ phần   

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:  11.057.040.000   đồng (tương ứng với tỷ lệ 

2,2 : 1) hoặc 9.009.440.000 đồng (tương ứng với tỷ lệ 2,7 : 1) 

- Đối tượng phát hành: cổ đông của Vinabico theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Vinabico 

chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần. 

• Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi:   

o Trường hợp KDC không phát hành thêm cổ phiếu thì tỷ lệ hoán đổi: 
2,7: 1, tương ứng 2,7 cổ phần Vinabico đổi lấy 1 cổ phần KDC.   

o Trường hợp KDC phát hành thêm cổ phiếu thì tỷ lệ hoán đổi: 2,2: 1, 
tương ứng 2,2 cổ phần Vinabico đổi lấy 1 cổ phần KDC.   

Cổ phần KDC hoán đổi mà cổ đông Vinabico nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng 

đơn vị, số cổ phần KDC lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy. 

Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 507 cổ phiếu Vinabico khi hoán đổi tỷ lệ 2,2: 1 sẽ nhận được 

230 cổ phiếu KDC (số làm tròn đến hàng đơn vị), số cổ phiếu lẻ là 0,45 cổ phiếu sẽ bị 

hủy bỏ. 

- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát 
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hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. 

- Từ chối quyền ưu tiên mua Cổ phần mới của cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ đồng ý và xác 

nhận việc các cổ đông hiện hữu của KDC sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số 

cổ phần được phát hành trong đợt này.   

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu 

ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao 

dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

 

• Hình thức hoạt động của Vinabico sau sáp nhập:  

o Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Kinh Đô sẽ tổ chức lại Công ty cổ 

phần Vinabico thành Công ty TNHH một thành viên do Kinh Đô sở hữu 100% vốn 

điều lệ. 

o Công ty cổ phần Vinabico sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH một 

thành viên chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Công ty TNHH một thành viên Vinabico 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 Vinabico. Việc thực hiện tổ chức lại và 

chuyển đổi Công ty cổ phần Vinabico thành công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy 

quyền cho HĐQT Kinh Đô thực hiện. HĐQT Kinh Đô sẽ xây dựng phương án chuyển 

đổi, Điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên Vinabico và ban hành các tài liệu cần thiết 

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

chuyển đổi Công ty cổ phần Vinabico thành công ty TNHH một thành viên. 

• Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị KDC: 

o Thông qua Hợp đồng và Thỏa thuận liên quan đến việc sáp nhập cần thiết theo 

quy định của Pháp luật. 

o Chủ động quyết định thời điểm và cách thức triển khai và thực hiện các công 

việc liên quan đến phương án sáp nhập đã trình tại Đại hội cổ đông. 
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KINHDO CORP. 

Nội dung 11: Niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM 

(HOSE) 

• Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết bổ sung: 34.112.110 cổ phiếu 

• Thời gian dự kiến thực hiện: ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban 

chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh. 

• Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án 

phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành và 

niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm lần này. 

 

Nội dung 12:  Sửa đổi điều lệ Công ty 

Điều 5 về vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu 

• HĐQT có quyền sửa đổi mức vốn cổ phần tại Khoản 1 Điều 5 sau khi Công ty hoàn 

tất các đợt tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của 

pháp luật.  

• Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 1.676.299.910.000 đồng  

 Điều 21 về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

 
• Bổ sung mục 9. “Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.” 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ 
động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua. 

Trân trọng cảm ơn./. 

    Ngày  14 tháng 04 năm 2012 
    Công Ty Cổ Phần Kinh Đô 

 Chủ Tịch HĐQT 
      ( Đã ký ) 
Tr ần Kim Thành 


