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TỜ TRÌNH 
V/v: Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ 

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Lilama 45.4 

 

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

ban hành ngày 29/06/2006; 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 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 số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 

2012 của Chính phủ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Lilama 45.4; 

- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Lilama 45.4; 

- Căn cứ tình hình kinh doanh của CTCP Lilama 45.4 . 

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua phương án chào bán cổ phiếu 

riêng lẻ để hoán đổi nợ với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.4 

2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 

3. Mã chứng khoán : L44 

4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu 

5. Vốn điều lệ hiện nay : 40.000.000.000 đồng 

6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.000.000.000 cổ phiếu 

Trong đó: 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.980.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 20.000 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.200.000 cổ phiếu 

8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 22.000.000.000 đồng 

9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến  

- Vốn điều lệ trước phát hành : 40.000.000.000 đồng 

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng :  22.000.000.000 đồng 
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- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 62.000.000.000 đồng 

10. Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ: 

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua 

bán nợ Việt Nam (DATC) phù hợp chủ trương tái cơ cấu CTCP Lilama 45.4, nhằm tái cơ 

cấu các khoản nợ, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty. Việc 

chuyển một phần khoản nợ với DATC thành vốn góp nhằm giúp giảm chi phí lãi vay, tăng 

vốn điều lệ nhằm bù đắp một phần lỗ lũy kế kéo dài trong các năm qua để cải thiện hoạt 

động kinh doanh. 

11. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. 

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: Theo văn bản xác định của Tổ chức thẩm định giá 

độc lập. 

13. Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 10.000 (Tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ) 

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 

1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được: (100.000.000 x 1)/10.000 

= 10.000 cổ phiếu. 

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 

10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

14. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: 22.000.000.000 đồng 

15. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) 

Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, 

phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ. 

16. Đối tượng chào bán: 

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2019 (theo báo cáo tài 

chính năm 2019 đã kiểm toán) và công nợ đến thời điểm 31/05/2020, CTCP Lilama 45.4 

thực hiện chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ cho Công ty TNHH Mua bán 

nợ Việt Nam (DATC) như sau: 

STT Nhà đầu tư 
Số dư nợ gốc tại 

31/12/2019  

(đồng) 

Số dư nợ gốc tại 

31/05/2020  

(đồng) 

Giá trị khoản 

nợ được hoán 

đổi (đồng) 

Số lượng cổ 

phiếu dự kiến 

chào bán theo tỷ 

lệ hoán đôi (cổ 

phiếu) 

Giá trị theo 

mệnh giá  

(đồng) 

1 

Công ty TNHH 

Mua bán nợ 

Việt Nam 

(DATC) 

81.892.927.404 81.892927.404 22.000.000.000 2.200.000 10.000 

Tông cộng 81.892.927.404 81.892927.404 22.000.000.000 2.200.000 10.000 

 

Thông tin chi tiết về đối tượng chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ: 

- Tên chủ nợ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. 

- Tên gọi tắt: DATC. 

- Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại: (024) 39 45 47 38 ; Fax: (024) 39 45 47 37  

- Địa chỉ website: http://www.datc.vn 

http://www.datc.vn/
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- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần 5) Công ty TNHH một thành viên, mã 

số doanh nghiệp 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2016. 

17. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng (01) năm kể từ ngày hoàn thành 

đợt chào bán. 

18. Phương thức phân phối: tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư. 

19. Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước về đợt phát hành. Dự kiến Quý III, IV/2020. 

20. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ: 

i. Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu 

được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ 

phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký 

chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành 

thực hiện quyền chia cổ tức; 

ii. Quyền lưu ký: Các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo 

quy định của pháp luật;  

iii. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phiếu L44: Tuân thủ theo quy định của pháp 

luật hiện hành và Điều lệ công ty. 

21. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chưa 

chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

22. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi một phần khoản nợ 

giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và CTCP Lilama 45.4. 

23. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi 

có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN. 

24. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội (HNX) 

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội 

đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký 

Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà 

Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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25. Ủy quyền HĐQT 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên 

quan tới việc chào bán như sau: 

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm 

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 

- ĐHĐCĐ Ủy quyền HĐQT điều chỉnh phương án (nếu có) nhằm đảm bảo việc 

phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật. 

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi 

vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK. 

- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai 

sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK. 

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt 

chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thành công. 

 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Xin chân thành cảm ơn. 

 

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

PHAN CAO VIÊN 

(Đã ký)
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