CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ BẤT THƯỜNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2019 – 2020

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ BẤT THƯỜNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2019 – 2020
1. Thời gian

: 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2020

2. Địa điểm

: Hội trường Thống Nhất – Số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường
Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

STT

NỘI DUNG

I.

NGHI THỨC KHAI MẠC

1.

Kiểm tra tư cách cổ đông; Biểu quyết thông qua nội dung chính chương trình
Hội nghị; Giới thiệu thành phần tham dự Hội nghị

2.

Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký

3.

Phát biểu khai mạc Đại hội

II.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

4.

Tờ trình của HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chủ trương phát hành cổ phần
riêng lẻ để thực hiện mục tiêu phát triển của Tập đoàn

5.

Báo cáo ước kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Tập đoàn trong 09
tháng của NĐTC 2019 – 2020 (Nội dung báo cáo sẽ được trình bày chi tiết tại
Hội nghị)

6.

Thảo luận và giải đáp thắc mắc

7.

Biểu quyết các nội dung tại Hội nghị

8.

Công bố kết quả biểu quyết

9.

Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại Hội nghị bất thường NĐTC
2019 – 2020

III.

BẾ MẠC

10.

Tuyên bố bế mạc Hội nghị

Trang 2
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STT

NỘI DUNG

I.

NGHI THỨC ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ

1.

Biểu quyết thông qua nội dung chính của chương trình Hội nghị
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4.
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việc liên quan đến phát hành, chi tiết được trình bày tại Tờ trình của HĐQT

III.
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5.

Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại Hội nghị bất thường
NĐTC 2019 – 2020
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NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
ĐỀ XUẤT THÀNH PHẦN CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU,
CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ, THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
I.

Thành phần Chủ tọa đoàn (dự kiến):
1. Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT

: Chủ tọa

2. Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT

: Thành viên

3. Ông LÝ VĂN XUÂN – Thành viên HĐQT Không : Thành viên
điều hành
4. Ông NGUYỄN VĂN LUÂN – Thành viên HĐQT : Thành viên
độc lập
5. Ông ĐINH VIẾT DUY – Thành viên HĐQT độc lập

: Thành viên

6. Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT kiêm : Thành viên
Tổng Giám đốc
7. Ông LÊ VŨ NAM – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

: Thành viên

II. Thành phần Ban Kiểm phiếu (dự kiến):
1. Ông NGUYỄN VĂN DŨNG

: Trưởng Ban

2. Ông NGUYỄN NGUYÊN ANH

: Thành viên

3. Ông PHẠM TIẾN PHƯƠNG

: Thành viên

III. Thành phần Ban Thư ký chỉ định:
1. Ông BÙI THANH TÂM – Phụ trách Quản trị Công ty

: Trưởng Ban

2. Ông NGUYỄN DUY HIẾU

: Thành viên

3. Ông LÂM HỒ NGỌC KHÁNH

: Thành viên

4. Ông NGUYỄN THẾ HUY

: Thành viên

IV. Ban Tổ chức Hội nghị:
1. Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT

: Chỉ đạo tổ chức

2. Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT

: Trưởng Ban

3. Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Tổng Giám đốc

: Phó Ban

4. Ông BÙI THANH TÂM – Phụ trách Quản trị Công ty

: Phó Ban triển khai

5. Ông NGUYỄN DUY HIẾU – Phó Văn phòng HĐQT

: Điều phối,
chương trình

dẫn
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QUY TẮC ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ BẤT THƯỜNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2019 – 2020
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp
dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định
71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức & Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn
Hoa Sen.
Quy tắc điều hành Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019 – 2020 được quy định
chi tiết tại Điều lệ Tổ chức và Quy chế Quản trị của Công ty, đã được ĐHĐCĐ thông
qua, cụ thể như sau:
1. Nguyên tắc về thẩm quyền điều hành
Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ (gọi tắt là “Hội nghị”) do Chủ tịch HĐQT làm
Chủ tọa. Kể từ thời điểm Hội nghị được tiến hành, Chủ tọa sẽ điều hành Hội nghị đảm
bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.
Tất cả thành viên tham dự Hội nghị thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa.
2. Các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe đối với người tham dự Hội nghị
Vì lý do Hội nghị được tổ chức trong giai đoạn tình hình dịch bệnh diễn biến phức
tạp, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, nên thừa ủy quyền của Chủ tọa Hội nghị, Ban
Tổ chức yêu cầu tất cả người tham dự Hội nghị phải tuân thủ một số nguyên tắc để
đảm bảo an toàn sức khỏe, cụ thể như sau:
- Người tham dự Hội nghị phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự.
Để thuận tiện, Ban Tổ chức có chuẩn bị sẵn và phát miễn phí khẩu trang cho
người tham dự Hội nghị. Người tham dự vui lòng liên hệ Bàn tiếp đón cổ đông
tại khu vực tiền sảnh của Hội nghị để nhận khẩu trang miễn phí;
- Trước khi tham dự Hội nghị, người tham dự bắt buộc phải qua quá trình
kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước rửa tay diệt khuẩn do Ban Tổ chức
tiến hành;
- Người tham dự phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của các
Cơ quan Y tế có thẩm quyền. Việc bố trí ghế ngồi cho các cổ đông tham dự
Hội nghị được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo khoảng cách đã được
khuyến cáo;
- Trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, dẫn đến các sự kiện
bất khả kháng làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức Hội nghị (như: Giãn cách
xã hội, cách li xã hội…), HĐQT sẽ quyết định việc tạm hoãn thời gian tổ chức
Hội nghị và thông báo rộng rãi đến cổ đông. Thời gian tổ chức lại Hội nghị sẽ do
HĐQT quyết định căn cứ trên tình hình thực tế.
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3. Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại Hội nghị
Chủ tọa điều hành Hội nghị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp
một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được
mong muốn của đa số người dự họp.
Chủ tọa có quyền yêu cầu kiểm tra, áp dụng các biện pháp an ninh hoặc các
biện pháp cần thiết khác đối với tất cả thành viên dự họp theo quy định của pháp luật và
Điều lệ Công ty để điều hành Hội nghị một cách hợp lệ và có trật tự.
Trong trường hợp có đối tượng không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý
gây rối trật tự hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, Ban Tổ chức sẽ thừa
ủy quyền của Chủ tọa yêu cầu nhân viên bảo vệ trật tự mời đối tượng ra khỏi Hội nghị.
4. Nguyên tắc biểu quyết
Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội nghị đều phải được lấy ý kiến
bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu của
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ và tên của
cổ đông hoặc họ và tên người đại diện theo ủy quyền, mã số cổ đông và tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết. Cổ đông kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết
(đặc biệt là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho
Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới với thông tin chính xác.
Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) từng vấn đề bằng
cách giơ Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa.
5. Nguyên tắc thảo luận, giải đáp thắc mắc
Cổ đông chỉ thảo luận các vấn đề thuộc phạm vi nội dung chương trình, thời gian đã
được thông qua tại Hội nghị và theo quyết định của Chủ tọa. Cổ đông tham dự phải đăng
ký nội dung thảo luận theo mẫu “Phiếu đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến”
và chuyển về cho Ban Thư ký trình Chủ tọa xem xét, giải đáp.
Chủ tọa có quyền từ chối trả lời trong trường hợp các ý kiến không được đăng ký,
không phù hợp với nội dung chương trình Hội nghị đã được thông qua hoặc đã hết thời
gian thảo luận, phát biểu ý kiến.
Thắc mắc của cổ đông sẽ được Chủ tọa trả lời trực tiếp tại Hội nghị. Việc trả lời sẽ
được đảm bảo trong thời gian của nội dung chương trình Hội nghị đã được thông qua
hoặc theo quyết định của Chủ tọa. Trường hợp các ý kiến không được trả lời hết trong
khuôn khổ thời gian của chương trình sẽ được Tập đoàn trả lời bằng văn bản và đăng
công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
(https://www.hoasengroup.vn) trong thời hạn mười lăm (15) ngày tính từ ngày kết thúc
Hội nghị.
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TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CHỦ TRƯƠNG PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn
hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 19/NQ/HĐQT/2020
ngày 29/06/2020 về việc tổ chức Hội nghị bất thường Đại hội đồng cổ đông
(“ĐHĐCĐ”) của NĐTC 2019 – 2020 để thông qua chủ trương phát hành
cổ phần riêng lẻ;
- Căn cứ nhu cầu bổ sung vốn nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và
thực hiện các mục tiêu chiến lược trung, dài hạn của Tập đoàn.
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu
riêng lẻ theo các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÁT HÀNH:
Trong bối cảnh hiện tại, nền kinh tế trong nước và thế giới phải đối mặt với nhiều
khó khăn, thách thức từ các yếu tố khách quan, như thiên tai, dịch bệnh... Thị trường
ngành thép nói riêng cũng đang gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực
cao độ, trong thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen
vẫn đảm bảo được sự tăng trưởng và phát triển ổn định, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế được
ghi nhận đều đặn qua các tháng; Ước kết quả kinh doanh lũy kế 09 tháng cơ bản đã vượt
chỉ tiêu, kế hoạch của cả NĐTC; Dư nợ vay được kéo giảm về mức hợp lý; Tình hình
cân đối tài chính được cải thiện đáng kể; Thị giá cổ phiếu diễn biến tích cực và Tập đoàn
nhận được sự tin tưởng, đồng hành từ các cổ đông, nhà đầu tư. Kết quả này xuất phát từ
nỗ lực của Tập đoàn trong việc triển khai hiệu quả công tác tái cấu trúc; nâng cao tính
chuyên nghiệp của hệ thống quản trị; ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin ERP; và
thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đúng đắn, linh hoạt, phù hợp với diễn biến
thị trường.
Do đó, xuất phát từ những giá trị cốt lõi đã đạt được, HĐQT đã xem xét và đề ra
các mục tiêu chiến lược trọng tâm trong giai đoạn trung và dài hạn tiếp theo của
Tập đoàn, cụ thể là:
- Tiếp tục nâng tầm chuyên nghiệp của hệ thống quản trị Tập đoàn, trong đó
trọng tâm là quản trị hệ thống phân phối (“HTPP”), quản trị hệ thống sản xuất và
chuỗi cung ứng sản phẩm cho toàn Tập đoàn.
- Tập trung khai thác hiệu quả HTPP trải dài từ Bắc vào Nam. Theo đó, Tập đoàn
sẽ tận dụng lợi thế từ sự phân bổ rộng khắp của các Chi nhánh, Cửa hàng trên
cả nước để mở rộng danh mục sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu
xây dựng; Nâng cao chất lượng phục vụ, tư vấn, chăm sóc khách hàng của
đội ngũ nhân sự tại HTPP; Xúc tiến thành lập các trung tâm phân phối vật liệu
xây dựng với danh mục sản phẩm đa dạng, giá cả cạnh tranh, cung cấp cho
khách hàng nhiều sự lựa chọn.
- Sau khi đã đa dạng hóa thành công các sản phẩm, nếu điều kiện tài chính và
tình hình thị trường thuận lợi, Tập đoàn tiếp tục xem xét, cân nhắc việc đầu tư
mở rộng, đa dạng hóa hệ thống sản xuất để đáp ứng nhu cầu của chuỗi cung ứng
sẵn có, gia tăng giá trị từ các sản phẩm kinh doanh.
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Để thực hiện được định hướng trên, HĐQT đánh giá: Về phía nội tại, trước mắt, cần
tập trung tích lũy lợi nhuận, cải thiện các chỉ số và năng lực tài chính. Tuy nhiên, với
tầm nhìn lâu dài, để đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra, Tập đoàn cần có sự huy động
nguồn lực tài chính từ nhiều đối tác chiến lược khác, đáp ứng các điều kiện và tiêu chí
chặt chẽ để đồng hành ổn định, bền vững cùng Tập đoàn trong tương lai.
Vì lý do đó, HĐQT đã thảo luận và thống nhất phương án phát hành cổ phiếu
riêng lẻ cho đối tác chiến lược để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Hội nghị
bất thường của NĐTC 2019 – 2020.
II. NỘI DUNG CHỦ TRƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA:
1.

Tên cổ phần phát hành

: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

2.

Loại cổ phần

: Cổ phần phổ thông

3.

Phương thức
phát hành

: Phát hành cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật
chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành

4.

Mục đích phát hành

: Huy động nguồn lực tài chính từ các đối tác
chiến lược để cùng thực hiện mục tiêu phát triển
trung, dài hạn của Tập đoàn

5.

Tỷ lệ phát hành
dự kiến

: Tối đa 20% số lượng cổ phần đang lưu hành cho các
đối tác chiến lược trong danh sách do HĐQT lựa
chọn theo các tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua

6.

Giá phát hành

: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành
trên cơ sở đàm phán với các đối tác phù hợp với
quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích tốt
nhất cho Tập đoàn

7.

Phương án sử dụng
vốn từ phát hành

: Nguồn vốn thu được từ việc phát hành sẽ được
bổ sung vào vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực
tài chính, phục vụ mục tiêu phát triển chiến lược
trung, dài hạn của Tập đoàn, trong đó tập trung vào:
- Phát huy lợi thế cạnh tranh và phát triển, mở rộng
HTPP bán lẻ của Tập đoàn trên cả nước;
- Đa dạng hóa danh mục sản phẩm kinh doanh của
các Chi nhánh, Cửa hàng thuộc HTPP;
- Công nghệ hóa các quy trình quản lý, đặc biệt là
quy trình quản lý khách hàng để khai thác lợi
thế sẵn có của HTPP.
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8.

Đối tượng chào bán và
tiêu chí lựa chọn

: Cụ thể như sau:
1. Số lượng và các danh sách đối tác:
Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và lựa chọn
danh sách các đối tác chiến lược để chào bán
theo các tiêu chí lựa chọn đã được ĐHĐCĐ
thông qua dưới đây.
2. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
Ngoài các tiêu chí và điều kiện được quy định tại
Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các
văn bản hướng dẫn hiện hành, đối tác chiến lược
còn phải đáp ứng các tiêu chí sau:
- Có cùng tầm nhìn chiến lược với Tập đoàn;
- Có năng lực tài chính vững mạnh;
- Có năng lực quản trị chuyên nghiệp;
- Có uy tín tốt trên thị trường; và
- Cam kết hỗ trợ, đồng hành ổn định, bền vững
cùng Tập đoàn trong quản trị, điều hành, quản
lý, công nghệ, phát triển thị trường, nâng tầm
thương hiệu, tăng cường năng lực cạnh tranh.

Hạn chế
chuyển nhượng

: Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 03 (ba)
năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

10. Xử lý số cổ phần
không chào bán hết

: Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân phối tiếp
cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện
phù hợp với các tiêu chí trên và quy định pháp luật.

11. Thời gian thực hiện
dự kiến

: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến kỳ
Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên gần nhất. Tiến độ
và kết quả thực hiện sẽ được HĐQT báo cáo
ĐHĐCĐ tại kỳ Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên
gần nhất.

12. Đăng ký lưu ký và
niêm yết bổ sung

: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký
tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt
Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở
Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
theo đúng quy định pháp luật.

9.
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13. Thay đổi Giấy
chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp

: Thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký doanh
nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương
cho phù hợp với báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ
theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

14. Điều chỉnh nội dung tại : Thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung
Điều lệ cho phù hợp với báo cáo kết quả phát hành
Điều lệ Công ty
riêng lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Nội dung sửa đổi, bổ sung bao gồm điều khoản về
vốn điều lệ và điều khoản chiết khấu đối với giá phát
hành cho đối tác chiến lược (nếu có).
15. Tổ chức thực hiện:
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc liên quan
đến việc phát hành như sau:
- Quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành trong phạm vi
chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm: Thời điểm phát hành
chính thức; Giá phát hành chính thức; Số lượng cổ phần phát hành; Đàm phán,
lựa chọn danh sách các đối tác chiến lược theo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ
thông qua; Quyết định phương án xử lý cổ phần phát hành không được mua
hết; và quyết định các nội dung khác;
- Xây dựng, ban hành và triển khai phương án phát hành chính thức, bao gồm cả
việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và thay đổi phương án theo quy định
pháp luật; Lựa chọn đơn vị có uy tín để tư vấn phát hành và thực hiện thủ tục
phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác phát hành, gồm:
Hoàn thiện hồ sơ đăng ký và triển khai phát hành theo quy định pháp luật;
Thông qua kết quả phát hành, báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và
thực hiện thủ tục công bố thông tin; Lập phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cho
phù hợp với kết quả phát hành; Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;
Đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung; và thực hiện các thủ tục
khác có liên quan theo quy định pháp luật;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục khác mà HĐQT xét thấy là cần thiết
liên quan đến việc phát hành theo quy định pháp luật.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
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