
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 162/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu 
đề hoán đối, phát hành thêm cố phiếu, mua lại cố phiếu, bán cố phiếu quỹ 

và chào mua công khai cổ phiếu 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 
tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 thảng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đâu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dân thỉ hành một sô điêu của Luật Chứng 
khoán và Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định sổ 60/2015/NĐ-CP ngày 26 thảng 6 năm 2015 của 
Chỉnh phủ sửa đoi, bô sung một so điểu của Nghị định sổ 58/2012/NĐ-CP ngày 
20 tháng 7 năm 2012 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành 
một số điêu của Luật Chúng khoán và Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của 
Luật Chứng khoán; 

Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

Bộ trưởng Bộ Tài chinh ban hành Thông tư hướng dẫn việc chào bán 
chứng khoán ra công chúng, chào bản cổ phiếu đê hoán đôi, phát hành thêm cô 
phiếu, mua lại cô phiếu, bản cô phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiêu. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hoạt động sau: 

1. Chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng; 
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2. Chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phần, phần vốn góp của các tổ chức, 
cá nhân tại doanh nghiệp khác; 

3. Phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng bao gồm: phát hành cổ 
phiếu đế trả cô tức, phát hành cố phiếu đế tăng vốn cố phần từ nguồn vốn chủ sở 
hữu, phát hành cố phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 
công ty; 

4. Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, bán cổ phiếu quỹ của công ty đại 
chúng; 

5. Chào mua công khai cố phiếu của công ty đại chúng; 

6. Phát hành chứng khoán làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước 
ngoài và hồ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số co phiếu 
đã phát hành tại Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: 

1. Tổ chức chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu 
để hoán đổi; 

2. Công ty đại chúng; 

3. Cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ đăng ký hoặc tài liệu 
báo cáo về các hoạt động nêu tại Điều 1 Thông tư này phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ hoặc tài liệu 
báo cáo. 

2. Trường hợp tổ chức phát hành, tố chức tham gia vào quá trình lập hồ sơ 
đăng ký hoặc tài liệu báo cáo về các hoạt động nêu tại Điều 1 Thông tư này có 
nhiều người đại diện theo pháp luật, tổ chức đó phải chỉ định một (01) người đại 
diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký, tài liệu báo cáo, tài liệu 
sửa đối bổ sung và tài liệu báo cáo kết quả. Trường hợp thay đối người đại diện 
theo pháp luật, tổ chức phải chỉ định người đại diện theo pháp luật khác thay thế. 

3. Các thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc tài liệu báo cáo về các hoạt động 
nêu tại Điều 1 Thông tư này phải rõ ràng, chính xác, trung thực, có thể kiếm 
chứng được, không gây hiểu nhầm và có đầy đủ những nội dung có thê ảnh 
hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. 

4. Tổ chức và cá nhân chỉ được thực hiện các hoạt động nêu tại Điều 1 
Thông tư này khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp 
tổ chức phát hành đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng trong đó bao 
gồm việc phát hành thêm cổ phiếu trong các trường hợp nêu tại khoản 3 Điều 1 
Thông tư này và/hoặc chào bán cổ phiếu riêng lẻ thì ngoài việc đáp ứng các điều 
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kiện về chào bán chứng khoán ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện về phát 
hành thêm cố phiếu và/hoặc điều kiện về chào bán cố phiếu riêng lẻ. 

5. Tổ chức có cổ phiếu chào bán có trách nhiệm cung cấp thông tin liên 
quan trong trường hợp cố đông lớn lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công 
chúng do cố đông lớn sở hữu. 

Chương II 

CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG 

Mục 1 

ĐIẺU KIỆN, HÒ Sơ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN 
RA CỒNG CHÚNG 

Điều 4. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng 

1. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện quy 
định tại Điều 11 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng 
khoán và Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi 
tắt là Nghị định số 58/2012/NĐ-CP). 

2. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới 
thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 Nghị 
định số 58/2012/NĐ-CP. 

3. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp 
thuộc lĩnh vực công nghệ cao phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị 
định SỔ 58/2012/NĐ-CP. 

4. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập tổ chức tín dụng cổ 
phần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 14 Nghị định số 58/2012/NĐ-
CP. 

5. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành 
sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy 
định tại Điều 18 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 
60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 
và Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Chúng khoán (sau đây gọi tăt là 
Nghị định số 60/2015/NĐ-CP). 

6. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp 
thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện 
quy định tại Điều 19 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 

7. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn phải đáp ứng các 
điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 
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8. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt phải đáp ứng 
các điều kiện quy định tại Điều 17 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 

9. Việc chào bán chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước chuyến đối 
thành công ty cố phần kết hợp chào bán co phiếu ra công chúng phải đáp ứng 
các điều kiện quy định tại Điều 22 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 

10. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 3 Điều 9 
của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 
của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP không áp dụng đối với cổ phiếu được bảo 
lãnh phát hành và cố phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cố 
đông hiện hữu. 

Điều 5. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm: 

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lập theo mẫu tại Phụ lục 
số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Bản cáo bạch lập theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông 
tư này, bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành bao gồm: mô hình tổ chức bộ 
máy, hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính, Hội đồng quản trị hoặc 
Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty, Giám đốc hoặc Tống Giám đốc, 
Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và cơ cấu cổ đông (nếu có); 

b) Thông tin về đợt chào bán chứng khoán bao gồm: điều kiện chào bán, 
các yếu tố rủi ro, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của năm gần nhất sau khi 
phát hành chứng khoán, phương án phát hành và phương án sử dụng tiền thu 
được từ đợt chào bán. Trường hợp chào bán cổ phiếu để tăng vốn, phương án 
phát hành cần phân tích rõ mức độ pha loãng giá và thu nhập trên cố phiếu do 
ảnh hưởng của việc chào bán cổ phiếu. 

Trường hợp tổ chức phát hành đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 
trước thời điểm đáo hạn của trái phiếu chuyển đổi hoặc thời điếm chuyến đối 
của chứng quyền đã phát hành trước đó, Bản cáo bạch phải nêu rõ ảnh hưởng 
đối với quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu hoặc chúng quyền kèm theo 
phương án đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư (nếu có); 

c) Thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính của 
công ty; 

d) Bản cáo bạch phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc 
hoặc Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính hoặc Ke toán trưởng của tô chức phát 
hành và người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán 
cổ phiếu ra công chúng và tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tô chức bảo lãnh 
phát hành chính (nếu có). Trường họp ký thay phải có giấy ủy quyền theo quy 
định của pháp luật; 
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3. Điều lệ công ty có nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật; 

4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, 
phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cố phiếu ra công chúng và cam 
kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức 
trong thời hạn một năm (đối với cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch) kế 
từ ngày kết thúc đợt chào bán, trong đó: 

a) Phương án phát hành lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ loại cổ 
phiếu chào bán, số lượng cố phiếu từng loại chào bán, đặc tính của cố phiếu 
(trong trường hợp cổ phiếu chào bán không phải cổ phiếu phổ thông), nguyên 
tẳc xác định giá phát hành có so sánh với giá trị số sách, giá thị trường (nếu có), 
đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành. 

Giá phát hành phải được xác định theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh 
nghiệp. Trường họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành với 
giá ưu đãi cho các đối tượng ngoài cố đông hiện hữu, phương án phát hành cần 
nêu rõ tiêu chí xác định các đối tượng được mua với giá ưu đãi; 

b) Trường hợp đợt chào bán là nhằm mục đích thực hiện dự án, trong 
phương án sử dụng vốn thu được trình Đại hội đồng cố đông thông qua, to chức 
phát hành cần xác định rõ tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiếu cân 
thu được trong đợt chào bán và phương án xử lý trong trường họp chào bán 
không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiếu như dự 
kiến; 

5. Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong hai năm gần nhất phải đáp 
ứng các yêu cầu sau: 

a) Báo cáo tài chính phải bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, báo cáo lưu chuyến tiền tệ và thuyết minh báo 
cáo tài chính đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về kế toán và kiếm 
toán; 

b) Trường họp tổ chức phát hành là công ty mẹ thì tổ chức phát hành phải 
nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán kèm theo 
báo cáo tài chính của công ty mẹ. Báo cáo tài chính hợp nhất là căn cứ đế xem 
xét điều kiện về chào bán chứng khoán; 

c) Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiếm toán được 
chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực 
chứng khoán. Ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận 
toàn phần. Trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ 
phải không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán và không phải là các khoản ngoại 
trừ trọng yếu. Đối với báo cáo tài chính họp nhất, nếu ý kiến kiếm toán là ý kiến 
ngoại trừ thì khoản ngoại trừ ngoài việc đáp ứng quy định nêu trên còn không 
phải là khoản ngoại trừ do không hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con. Tô 
chức phát hành phải có tài liệu giải thích họp lý và có xác nhận của tô chức kiêm 
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toán về ảnh hưởng của việc ngoại trừ; 

d) Báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi; 

đ) Trường họp hồ sơ được nộp trước ngày 01 tháng 3 hàng năm đối với tổ 
chức phát hành có năm tài chính theo năm dương lịch hoặc trước ngày đầu tiên 
của tháng thứ ba ke từ ngày kết thúc năm tài chính đối với tố chức phát hành có 
năm tài chính không kết thúc vào ngày 31 tháng 12, báo cáo tài chính năm của 
năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo chưa được kiểm toán, nhưng 
phải có báo cáo tài chính được kiếm toán của hai năm trước liền kề; 

e) Trường họp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất cách 
thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đầy đủ và họp 
lệ cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước quá chín mươi (90) ngày, tổ chức phát 
hành phải nộp báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất theo quy 
định của pháp luật về kế toán. Trường hợp có những biến động bất thường sau 
thời điếm kết thúc niên độ của báo cáo tài chính gần nhất, tố chức phát hành cần 
nộp báo cáo tài chính bố sung đến tháng hoặc quý gần nhất; 

g) Trường hợp tố chức phát hành là công ty chứng khoán thì báo cáo tài 
chính của tổ chức phát hành phải đáp ứng quy định tại điểm b, c, d, đ, e khoản 
này và tuân thủ các quy định về kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán; 

6. Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban 
hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành, cam kết 
bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành chính phải kèm theo họp 
đồng giữa các to chức bảo lãnh phát hành. Các tài liệu về cam kết bảo lãnh phát 
hành có thể được gửi sau các tài liệu khác, nhưng chậm nhất phải trước ngày úy 
ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán; 

7. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ 
phiếu ra công chúng. Đối với việc chào bán co phiếu ra công chúng của tố chức 
phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành 
quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền về 
việc phát hành thì hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà 
nước có thấm quyền; 

8. Trường hợp một phần hoặc toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra 
công chúng được tổ chức, cá nhân có liên quan xác nhận thì to chức phát hành 
phải gửi văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đó cho ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước; 

9. Trường hợp sử dụng vốn cho mục đích đầu tư, kinh doanh, phát triển dự 
án bất động sản, hồ sơ phải có tài liệu pháp lý về quyền sử dụng đất (công nhận 
quyền sử dụng đất hoặc quyêt định giao đât hoặc quyêt định cho thuê đât của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền), giấy chứng nhận đầu tư, các thông tin liên quan 
đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng, quyết định phê duyệt phương án sử dụng 
vốn thu được từ đọt chào bán và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vôn. Trường 
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hợp sử dụng vốn cho mục đích đầu tư dự án khai thác khoáng sản, xây dựng cơ 
sở hạ tầng, hồ sơ phải có quyết định chấp thuận của cơ quan nhà nước có thấm 
quyền phê duyệt dự án; 

10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất 
được xác nhận bởi tố chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiếm toán cho 
đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán; 

11. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận 
tiền mua cố phiếu của đợt chào bán. Tài khoản phong tỏa không được trùng với 
tài khoản thanh toán của tổ chức phát hành. Trường hợp tổ chức phát hành là 
ngân hàng thương mại thì phải lựa chọn một ngân hàng thương mại khác đe mở 
tài khoản phong tỏa; 

12. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên cổng thông tin đăng 
ký doanh nghiệp quốc gia, cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hoặc 
trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tài liệu khác 
theo hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác minh lĩnh vực, ngành 
nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) áp dụng đối 
với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định 
pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế; 

13. Họp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với 
công ty chứng khoán, ngoại trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng 
khoán hoặc trường hợp đợt chào bán có cam kết bảo lãnh phát hành. 

Điều 6. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh 
nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng 

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành 
lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng bao gồm: 

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo mẫu tại Phụ lục số 
04 ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Tài liệu chứng minh doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng các công 
trình cơ sở hạ tầng thuộc đề án phát triển kinh tế xã hội cấp bộ, ngành hoặc các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

3. Dự thảo Điều lệ công ty có nội dung không trái với quy định của pháp 
luật; 

4. Văn bản chấp thuận phương án chào bán của cơ quan quản lý có thâm 
quyền đối với các doanh nghiệp thành lập mới có vốn nhà nước; 

5. Cam kết bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn với công 
ty chứng khoán được phép hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán theo mẫu 
tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường họp có tố họp bảo 
lãnh phát hành, cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành 
chính phải kèm theo họp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh phát hành; 
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6. Bản cáo bạch theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này. Chữ ký 
trong bản cáo bạch của Giám đốc hoặc Tống Giám đốc, Giám đốc tài chính hoặc 
Ke toán trưởng của tổ chức phát hành được thay bằng chữ ký của các cố đông 
sáng lập của tố chức phát hành; 

7. Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

8ẽ Cam kết chịu trách nhiệm liên đới của Hội đồng quản trị hoặc các cổ 
đông sáng lập đối với phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được 
từ đợt chào bán cố phiếu ra công chúng; 

9. Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng, trong đó xác định rõ 
tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán 
và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành 
công hoặc không thu đủ số tiền tối thiếu như dự kiến; 

10. Văn bản chỉ định Ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán; 

11Ể Cam kết của Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông sáng lập đưa cổ phiếu 
vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 
một năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động; 

12. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận 
tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán. Tài khoản phong tỏa không được trùng với 
tài khoản thanh toán của tố chức phát hành; 

13. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên cổng thông tin đăng 
ký doanh nghiệp quốc gia, cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hoặc 
trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thấm quyền hoặc tài liệu khác 
theo hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác minh lĩnh vực, ngành 
nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) áp dụng đối 
với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định 
pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế; 

14. Trường hợp một phần hoặc toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra 
công chúng được tô chức, cá nhân có liên quan xác nhận thì tô chức phát hành 
phải gửi văn bản xác nhận của tô chức, cá nhân đó cho Uy ban Chứng khoán 
Nhà nước. 

Điều 7. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập 
mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao 

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh 
nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao bao gồm: 

1. Tài liệu chứng minh doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao được 
khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật; 

2. Các tài liệu theo quy định tại khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 Điều 6 Thông tư này. 
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Điều 8. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để 
thành lập mói tổ chức tín dụng cổ phần 

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới 
tố chức tín dụng cố phần bao gồm: 

1. Tài liệu quy định tại khoản 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14 Điều 6 Thông tư này; 

2. Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cấp giấy phép 
và thành lập tố chức tín dụng co phần; 

3. Dự thảo Điều lệ của tổ chức tín dụng có nội dung không trái với quy 
định của pháp luật; 

4. Bản cáo bạch theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này. Chữ ký 
trong bản cáo bạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tống Giám 
đốc, Giám đốc tài chính hoặc Ke toán trưởng của tố chức phát hành được thay 
bằng chừ ký của Trưởng ban trù bị thành lập to chức tín dụng cố phần; 

5. Phương án hoạt động kinh doanh trong 03 năm đầu tiên kể từ năm dự 
kiến được thành lập; 

6. Danh sách, lý lịch của cổ đông sáng lập theo quy định hiện hành; 

7. Tình hình tài chính và các thông tin liên quan đến các pháp nhân là cố 
đông lớn dự kiến theo mẫu tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; 

8. Cam kết của các cổ đông sáng lập đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị 
trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày 
khai trương hoạt động. 

Điều 9. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam 
của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài 

Hồ sơ đăng ký chào bán cố phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh 
nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài bao gồm: 

1. Các tài liệu quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 Điều 5 Thông tư 
này; 

2. Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành phải được lập theo chuấn mực 
kế toán quốc tế và phải được kiểm toán bởi một tổ chức kiếm toán được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền tại nước sở tại chấp thuận; 

3. Tài liệu dự án đầu tư tại Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt; 

4. Cam kết của tổ chức phát hành thực hiện dự án tại Việt Nam và cam kết 
không chuyển vốn huy động được ra nước ngoài, không rút vốn tự có đối ứng 
trong thời hạn của dự án được cấp phép; 

5. Cam kết của tổ chức phát hành thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy 
định về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành cổ phiếu tại Việt Nam và các 
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quy định của pháp luật Việt Nam; 

6. Cam kết bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn với công 
ty chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục số 03 
ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp có tố hợp bảo lãnh phát hành, 
cam kết bảo lãnh phát hành của tố chức bảo lãnh phát hành chính phải kèm theo 
hợp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh phát hành; 

7. Văn bản chỉ định ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán. 

Điều 10. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty 
cổ phần hình thành sau quá trình họp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 

1. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần 
hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp có thời gian hoạt động 
từ hai năm tài chính trở lên bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 5 Thông tư 

2. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần 
hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp có thời gian hoạt động 
không đủ hai năm tài chính bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 5 Thông tư 
này, trong đó báo cáo tài chính của tố chức phát hành năm liền kề trước năm gần 
nhất với năm đăng ký chào bán như quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này 
được thay bằng báo cáo tài chính cùng năm của các công ty bị hợp nhất (trường 
họp hợp nhất), bị sáp nhập và nhận sáp nhập (trường hợp sáp nhập). 

3. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần 
hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thuộc trường họp 
miễn trừ nêu tại điểm b khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã 
được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP bao gồm: 

a) Các tài liệu quy định tại khoản 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Điều 5 
Thông tư này; 

b) Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất trước năm đăng ký chào bán của 
các công ty bị hợp nhất (trường hợp hợp nhất), bị sáp nhập và nhận sáp nhập 
(trường hợp sáp nhập) theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này; 

c) Quyết định Đại hội đồng cổ đông của các công ty bị họp nhất (trường 
hợp hợp nhất), bị sáp nhập và nhận sáp nhập (trường hợp sáp nhập) hoặc Quyết 
định Đại hội đông cô đông của công ty hình thành sau hợp nhât, sáp nhập theo 
quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư này; 

d) Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu của Thủ tướng Chính phủ (trường 
hợp tô chức phát hành là tô chức hình thành sau họp nhât, sáp nhập theo Đê án 
tái cơ cấu của Thủ tướng Chính phủ). 
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Điều 11. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông 
lớn 

1. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn do cổ 
đông lớn lập đế thực hiện chào bán ra công chúng không thông qua hệ thống 
giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận của Sở giao dịch chứng khoán bao gồm: 

a) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn lập theo 
mẫu tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (đối với cổ 
đông là công ty cổ phần); Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu (đối với cổ đông 
là công ty trách nhiệm hữu hạn) thông qua việc bán cổ phần và phương án chào 
bán; 

c) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn lập theo 
mẫu tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này; 

d)Tài liệu chứng minh cổ đông lớn là chủ sở hữu họp pháp số cổ phần 
đăng ký chào bán và số cố phần này được phép chuyến nhượng theo quy định 
của pháp luật; 

đ) Báo cáo tài chính của tổ chức có cổ phiếu được chào bán trong hai (02) 
năm gần nhất theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này; 

e) Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với 
công ty chứng khoán, ngoại trừ trường hợp tố chức phát hành là công ty chứng 
khoán; 

g)Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận 
tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán. Tài khoản phong tỏa không được trùng với 
tài khoản thanh toán của cổ đông lớn. Trường họp cổ đông lớn là ngân hàng 
thương mại thì phải lựa chọn một ngân hàng thương mại khác để mở tài khoản 
phong tỏa. 

2. Cổ đông lớn của công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao 
dịch Chứng khoán bán phần vốn sở hữu của mình thông qua hệ thống giao dịch 
của Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về công 
bố thông tin đối với giao dịch của cố đông lớn. 

3. Cổ đông lớn là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, Tập đoàn, Tống 
Công ty Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước bán phần vốn nhà nước nắm giữ ra 
công chúng thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà 
nước đầu tư tại doanh nghiệp, pháp luật về cô phần hóa. 

Điều 12. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng 
1. Việc chào bán trái phiếu ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện quy 

định tại Điều 11 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 

2. Việc chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền 
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phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 

3. Việc chào bán trái phiếu đảm bảo ra công chúng phải đáp ứng các điều 
kiện quy định tại Điều 16 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 

4. Việc chào bán trái phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt phải đáp 
ứng các điều kiện quy định tại Điều 17 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 

5. Việc chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành 
sau quá trình họp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy 
định tại Điều 18 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 
60/20 Ì5/NĐ-CP. 

6. Việc chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp 
thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện 
quy định tại Điều 19 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 

7. Việc chào bán trái phiếu bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc 
tế phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 20 Nghị định số 58/2012/NĐ-
CP 

Điều 13. Hồ SO' đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm: 

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng lập theo mẫu tại Phụ lục 
số 08 ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng lập theo mẫu tại Phụ lục 
số 09 ban hành kèm theo Thông tư này và phải bao gồm các nội dung quy định 
tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này, trong đó chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản 
trị theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 được thay bằng chữ ký của Chủ tịch 
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với trường hợp tổ chức phát 
hành là công ty trách nhiệm hữu hạn; 

3. Điều lệ công ty có nội dung không trái với các quy định của pháp luật; 

4. Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu 
công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu 
được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. 

Trường họp tổ chức phát hành là doanh nghiệp nhà nước thì phương án 
phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vôn thu được từ đợt chào bán trái phiêu 
ra công chúng phải được phê duyệt bởi Chủ sở hữu hoặc Hội đông quản trị/ Hội 
đông thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Tông Giám đôc/Giám đôc theo phân câp 
tại Điều lệ của công ty; 

5. Báo cáo tài chính theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này; 

6. Cam kết bảo lãnh phát hành trái phiếu (nếu có) lập theo mẫu tại Phụ lục 
số 10 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát 
hành, cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành chính phải 
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kèm theo hợp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh phát hành. Các tài liệu về cam kết 
bảo lãnh phát hành có thể được gửi sau các tài liệu khác, nhưng chậm nhất phải 
trước ngày úy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào 
bán; 

7ễ Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu 
công ty thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng. Đối với việc chào 
bán trái phiếu ra công chúng của tổ chức phát hành thuộc ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của 
cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền về việc phát hành thì hồ sơ phải có văn 
bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền; 

8. Trường hợp một phần hoặc toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra 
công chúng được tố chức, cá nhân có liên quan xác nhận thì tố chức phát hành 
phải gửi văn bản xác nhận của tố chức, cá nhân đó cho úy ban Chứng khoán 
Nhà nước; 

9. Trường hợp sử dụng vốn cho mục đích đầu tư, kinh doanh, phát triển dự 
án bất động sản, hồ sơ phải có tài liệu pháp lý về quyền sử dụng đất (công nhận 
quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất của cơ 
quan nhà nước có thấm quyền), giấy chứng nhận đầu tư, các thông tin liên quan 
đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng, quyết định phê duyệt phương án sử dụng 
vốn thu được từ đợt chào bán và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn. Trường 
họp sử dụng vốn cho mục đích đầu tư dự án khai thác khoáng sản, xây dựng cơ 
sở hạ tầng, hồ sơ phải có quyết định chấp thuận của cơ quan nhà nước có thấm 
quyền phê duyệt dự án; 

10. Tài liệu báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần 
nhất được xác nhận bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiếm toán 
cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán; 

11. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận 
tiền mua trái phiếu của đợt chào bán. Tài khoản phong tỏa không được trùng với 
tài khoản thanh toán của tổ chức phát hành. Trường hợp tổ chức phát hành là 
một ngân hàng thương mại thì phải lựa chọn một ngân hàng thương mại khác đế 
mở tài khoản phong tỏa; 

12. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về 
điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích họp pháp của nhà đầu 
tư và các điều kiện khác; 

13. Họp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với 
công ty chứng khoán, ngoại trừ trường họp tổ chức phát hành là công ty chứng 
khoán hoặc trường hợp đợt chào bán có cam kết bảo lãnh phát hành. 

Điều 14. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có bảo đảm 
ra công chúng 

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có bảo đảm ra công chúng 
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bao gồm: 

1. Các tài liệu quy định tại Điều 13 Thông tư này; 

2. Giấy chấp thuận bảo lãnh thanh toán, trường họp bảo đảm bằng bảo lãnh 
thanh toán, kèm theo báo cáo tài chính năm gần nhất của tố chức nhận bảo lãnh 
được kiểm toán bởi tố chức kiếm toán được chấp thuận thực hiện kiếm toán cho 
đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán; 

3. Hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm giữa tổ chức phát hành trái phiếu 
với tổ chức nhận bảo đảm, trường hợp bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba, kèm 
Bản liệt kê chi tiết tài sản bảo đảm, tài liệu họp lệ chứng minh quyền sở hữu của 
tổ chức phát hành hoặc của tổ chức nhận bảo đảm và họp đồng bảo hiếm (nếu 
có) đối với các tài sản này; Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm còn thời 
hạn (không quá 12 tháng kể từ ngày định giá) của cơ quan, tổ chức thẩm định 
giá có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đăng ký tài sản dùng để bảo đảm với cơ 
quan có thấm quyền (nếu có); 

4. Họp đồng giữa tổ chức phát hành trái phiếu với Đại diện người sở hữu 
trái phiếu. 

Điều 15. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có 
kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty co phần 

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo 
chứng quyền ra công chúng của công ty cố phần bao gồm: 

1. Các tài liệu quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 Điều 13 
Thông tư này; 

2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái 
phiếu ra công chúng. Đối với việc chào bán trái phiếu ra công chúng của tô chức 
phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành 
quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về 
việc phát hành thì hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền; 

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, 
phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng; 

4. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư 
như quy định tại khoản 12 Điều 13 Thông tư này, đồng thời phải có thêm các 
nội dung chủ yếu sau: 

a) Điều kiện, thời hạn tiến hành chuyển đổi; 

b) Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá chuyến đối; 

c) Các điều khoản khác (nếu có). 
5. Ke hoạch phát hành cổ phiếu trong thời gian đáo hạn của trái phiếu 

chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền hoặc chứng quyên có kèm theo 
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cổ phiếu ưu đãi (nếu có) và phương án đền bù cho người sở hữu trái phiếu 
chuyển đổi; 

6. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên cống thông tin đăng 
ký doanh nghiệp quốc gia, Cong thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hoặc 
trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tài liệu khác 
theo hướng dẫn của úy ban Chứng khoán Nhà nước xác minh lĩnh vực, ngành 
nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) áp dụng đối 
với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định 
pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế. 

Điều 16. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty 
cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 

1. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần 
hình thành sau quá trình họp nhất, sáp nhập doanh nghiệp có thời gian hoạt động 
từ hai (02) năm tài chính trở lên bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 13 Thông 
tư này. 

2. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cố phần 
hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp có thời gian hoạt động 
không đủ hai (02) năm tài chính bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 13 
Thông tư này, trong đó báo cáo tài chính của tố chức phát hành năm liền kề 
trước năm gần nhất với năm đăng ký chào bán như quy định tại khoản 5 Điều 5 
Thông tư này được thay bằng báo cáo tài chính cùng năm của các công ty bị họp 
nhất (trường hợp hợp nhất), bị sáp nhập và nhận sáp nhập (trường hợp sáp 
nhập). 

3. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần 
hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thuộc trường họp 
miễn trừ nêu tại điểm b khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã 
được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP bao gồm: 

a) Các tài liệu quy định tại Điều 13 Thông tư này, trong đó báo cáo tài 
chính của tổ chức phát hành trong hai năm gần nhất trước năm đăng ký chào bán 
như quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này được thay bằng báo cáo tài chính 
trong hai năm gần nhất trước năm đăng ký chào bán của các công ty bị hợp nhất 
(trường hợp hợp nhất), bị sáp nhập và nhận sáp nhập (trường hợp sáp nhập); 

b) Quyết định phê duyệt Đe án tái cơ cấu của Thủ tướng Chính phủ (trường 
hợp tô chức phát hành là tô chức hình thành sau hợp nhât, sáp nhập theo Đê án 
tái cơ cấu của Thủ tướng Chính phủ). 

Điều 17. HỒ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt 
Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài 

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh 
nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài bao gôm: 
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1. Các tài liệu quy định tại khoản 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 13 
Thông tư này; 

2. Tài liệu dự án đầu tư tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

3. Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu 
công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu 
được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng; 

4. Báo cáo tài chính của tố chức phát hành phải được lập theo chuấn mực 
kế toán quốc tế và phải được kiếm toán bởi một tố chức kiếm toán được cơ quan 
Nhà nước có thấm quyền tại nước sở tại chấp thuận; 

5. Cam kết của tổ chức phát hành thực hiện dự án tại Việt Nam và cam kết 
không chuyến vốn huy động được ra nước ngoài, không rút vốn tự có đối ứng 
trong thời hạn của dự án được cấp phép; 

6. Cam kết của tổ chức phát hành thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy 
định về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu tại Việt Nam và các 
quy định khác của pháp luật Việt Nam; 

7. Cam kết bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn với công 
ty chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục số 10 
ban hành kèm theo Thông tư này. Trường họp có tố họp bảo lãnh phát hành, thì 
cam kết bảo lãnh phát hành của tố chức bảo lãnh phát hành chính phải kèm theo 
hợp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh phát hành; 

8. Văn bản chỉ định Ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán. 

Điều 18. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng 
chung cho nhiều đợt 

1. Ngoài các hồ sơ theo quy định, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, trái 
phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt phải nêu rõ trong bản cáo bạch các nội 
dung sau đây: 

a) Dự án hoặc kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt; 

b)Ke hoạch chào bán trong đó nêu rõ đối tượng, số lượng, thời gian dự 
kiến chào bán của từng đợt. Thời gian chào bán dự kiến của từng đợt không 
được kéo dài quá 90 ngày. 

2. Trước mỗi đợt phát hành, tổ chức phát hành phải bổ sung hồ sơ các tài 
liệu về tình hình công ty, tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành 
trước được xác nhận bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiếm toán 
cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán nếu thời điếm của 
đợt phát hành sau cách đợt phát hành trước từ 06 tháng trở lên kể từ ngày hoàn 
thành đợt chào bán trước đó. Khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt chào 
bán trước không quá mười hai (12) tháng. 
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Mục 2 

TIÉP NHẬN VÀ XỬ LÝ HÒ sơ ĐẢNG KÝ CHÀO BÁN 

CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG 

Điều 19. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công 
chúng 

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được lập bằng văn bản 
thành một (01) bộ gốc bằng tiếng Việt gửi tới ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 
Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc 
được chứng thực. Trường hợp tài liệu gốc trong hồ sơ được lập bằng tiếng nước 
ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được cơ quan, tố chức có thấm 
quyền và có chức năng dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam xác nhận. 

Điều 20. Xử lý hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng 
1. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, 

trường hợp hồ sơ cần sửa đối, bố sung, úy ban Chứng khoán Nhà nước có văn 
bản gửi tổ chức phát hành nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung. 

2. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
họp lệ, Úy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký 
chào bán chứng khoán ra công chúng. Trường hợp từ chối, úy ban Chứng khoán 
Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Điều 21ệ  Thòi hạn bổ sung, sửa đổi hồ sơ 
Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kế từ ngày ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước có công văn yêu cầu tổ chức phát hành sửa đổi, bô sung hồ sơ đăng ký 
chào bán chứng khoán ra công chúng, tố chức phát hành phải hoàn chỉnh hồ sơ 
theo yêu cầu gửi ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp quá thời hạn trên 
mà tổ chức phát hành không thực hiện bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu, Uy ban 
Chứng khoán Nhà nước sẽ dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký chào bán đó. 

Điều 22ể Hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 
chứng khoán ra công chúng 

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ 
ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức phát hành gửi ủy ban Chúng khoán 
Nhà nước 06 bản cáo bạch chính thức để hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng 
nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. 

Mục 3 

CÔNG BÓ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO KÉT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN 
CHỬNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG 

Điều 23. Công bố thông tin về việc chào bán của tổ chức phát hành 
Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký 
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chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, tố chức phát hành công bố 
Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết có phạm vi phát 
hành toàn quốc trong ba số liên tiếp theo mẫu tại Phụ lục số 11 và 12 ban hành 
kèm theo Thông tư này. Bản thông báo phát hành và Bản cáo bạch chính thức 
cũng phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của tố chức phát hành và Sở 
Giao dịch Chứng khoán nơi tổ chức phát hành niêm yết/đăng ký giao dịch chứng 
khoán (nếu có). 

Điều 24. Báo cáo và công bố thông tin về kết quả chào bán 
Tổ chức phát hành phải báo cáo kết quả đợt chào bán chứng khoán cho ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trong thời hạn mười (10) ngày, 
kế từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Tài liệu báo cáo và công bố thông tin về kết 
quả chào bán bao gồm: 

1. Báo cáo kết quả chào bán chứng khoán theo mẫu tại Phụ lục số 13 và 14 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Xác nhận của Ngân hàng nơi tố chức phát hành mở tài khoản phong toả 
về số tiền thu được từ đợt chào bán (ngoại trừ trường họp chào bán cổ phiếu để 
hoán đối quy định tại Chương III Thông tư này)ẽ 

Điều 25. Xác nhận kết quả chào bán 
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu 

báo cáo kết quả chào bán chứng khoán hợp lệ theo quy định tại Điều 24 Thông 
tư này, ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về việc xác nhận kết quả chào bán cho tổ chức phát hành, Sở Giao dịch Chứng 
khoán (đối với tổ chức phát hành là công ty niêm yết hoặc tố chức đăng ký giao 
dịch chứng khoán) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, đồng thời công bố thông 
tin về thông báo xác nhận kết quả chào bán trên trang thông tin điện tử của Uy 
ban Chứng khoán Nhà nước. 

Điều 26. Giải tỏa số tiền thu đươc từ đơt chào bán • • 

Sau khi nhận được thông báo xác nhận kết quả chào bán bằng văn bản từ 
ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức phát hành được giải toả số tiền thu 
được từ đợt chào bán. 

Chương III 

CHÀO BÁN CỔ PHIÉU ĐẺ HOÁN ĐỎI 
Điều 27. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi 
1. Việc chào bán cổ phiếu để hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu cho 

số cổ đông không xác định phải đáp ứng quy định tại điêm a, c khoản 1 Điêu 12 
Luật Chứng khoán, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và khoản 9 
Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP. 

2. Việc chào bán cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành trong 

18 



công ty đại chúng khác theo họp đồng họp nhất, sáp nhập giữa tổ chức phát 
hành và công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 23 
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 

3. Trường hợp tổ chức phát hành cổ phiếu để hoán đổi là công ty niêm yết 
hoặc cố phiếu sau khi hoán đối thực hiện đăng ký niêm yết thì tổ chức phát hành 
tuân thủ theo quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật chứng khoán về 
niêm yết chứng khoán. 

Điều 28. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi 
1. Trường họp tổ chức phát hành đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi 

cho một số nhà đầu tư không xác định, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán 
đối bao gồm các tài liệu sau: 

a) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi theo mẫu tại 
Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b)Bản cáo bạch theo mẫu tại Phụ lục số 16 ban hành kèm theo Thông tư 
này; 

c) Điều lệ của tổ chức phát hành; 
d) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông tổ chức phát hành thông qua 

phương án phát hành và hoán đối; 

đ) Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất của tổ chức phát hành và tổ 
chức có cổ phiếu/phần vốn góp được hoán đổi; 

e) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của tổ chức 
có cố phiếu/phần vốn góp được hoán đối thông qua phương án phát hành và 
hoán đổi; 

g)Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên cống thông tin đăng 
ký doanh nghiệp quốc gia, cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước neoài hoặc 
trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thấm quyền hoặc tài liệu khác 
theo hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác minh lĩnh vực, ngành 
nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) áp dụng đôi 
với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định 
pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế; 

h) Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cố 
phiếu để hoán đổi cổ phần. Đối với việc chào bán cổ phiếu đế hoán đôi của tố 
chức phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên 
ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền 
vê việc phát hành thì hô sơ phải có văn bản châp thuận của cơ quan quản lý nhà 
nước có thấm quyền. 

2. Trường hợp hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành trong công ty đại 
chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập giữa tô chức phát hành 
và công ty đại chúng, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu đe hoán đối cố phần bao 
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gồm các tài liệu sau: 
a) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi theo mẫu tại 

Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b)Bản cáo bạch theo mẫu tại Phụ lục số 16 ban hành kèm theo Thông tư 
này; 

c) Dự thảo Điều lệ công ty sau hợp nhất, sáp nhập được Hội đồng quản trị 
của các bên tham gia hợp nhất, sáp nhập thông qua; 

d) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông các công ty tham gia họp nhất, sáp 
nhập thông qua phương án hợp nhất, sáp nhập, phương án hoán đối cố phiếu và 
phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất, sáp nhập; 

đ) Báo cáo tài chính được kiểm toán năm gần nhất của tổ chức phát hành 
và tố chức có cố phiếu được hoán đối; 

e) Họp đồng họp nhất, sáp nhập được ký giữa các bên tham gia hợp nhất, 
sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

g) Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý cạnh tranh về việc họp nhất, 
sáp nhập hoặc cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh của Hội đồng 
quản trị các bên tham gia hợp nhất, sáp nhập; 

h) Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu để 
hoán đổi cổ phần. Đối với việc chào bán cố phiếu đế hoán đối của tố chức phát 
hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy 
định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền về việc 
phát hành thì hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền; 

i) Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên cống thông tin đăng 
ký doanh nghiệp quốc gia, cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hoặc 
trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thâm quyên hoặc tài liệu khác 
theo hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác minh lĩnh vực, ngành 
nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nêu có) áp dụng đôi 
với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định 
pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế; 

k) Họp đồng tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý hoán đổi cổ phiếu với công ty 
chứng khoán, ngoại trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán. 

Điều 29. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, công bố thông tin và báo cáo 
kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đối cố phần 

Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, công bố thông tin và báo cáo kết quả chào 
bán cổ phiếu ra công chúng để hoán dổi được thực hiện tương tự quy trình xử lý 
hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng quy định tại Mục 2, Mục 3 
Chương II Thông tư này. 
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Điều 30. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 
1. Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi 
khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và khoản 3 Điều 5 của Nghị 
định số 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 của Nghị 
định số 60/2015/NĐ-CP trong trường hợp việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi 
dẫn đến sở hữu chéo theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp. 

2. Ngoại trừ trường hợp chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi dẫn đến sở 
hữu chéo theo quy định tại khoản 1 Điều này, việc chào bán co phiếu đe hoán 
đối cố phiếu của cô đông công ty cổ phần chưa đại chúng hoặc chào bán cho 
một hoặc một số cố đông xác định đe hoán đối cố phiếu của cố đông công ty đại 
chúng khác hoặc chào bán cố phiếu để hoán đối phần vốn góp tại công ty trách 
nhiệm hữu hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 
Điều 4 của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 
của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và hồ sơ quy định tại điểm a, b, c, d khoản 3 
Điều 5 của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 
của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP. 

Chương IV 

PHÁT HÀNH THÊM CỎ PHIÉƯ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỦNG 

Điều 31. Điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 
Công ty đại chúng phát hành cố phiếu đế trả cố tức cho cố đông hiện hữu 

để tăng vốn cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau: 
1. Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành 

cố phiếu đế trả cố tức; 
2. Có đủ nguồn để thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ 

báo cáo tài chính gần nhất được kiếm toán theo quy định. 
Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu đê trả cố 

tức, nguôn đê thực hiện không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuê chưa phân 
phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận 
quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo 
tài chính hợp nhât và cao hơn mức lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi trên báo 
cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phôi 
sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ theo hướng 
dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh nghiệp. 

Điều 32. Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 
Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng bao 

gồm các tài liệu sau: 
1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lập theo mẫu tại Phụ lục số 17 
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ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành; 
3. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện 

phương án phát hành; 

4. Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định; 
5. Tài liệu chứng minh việc đã điều chuyến lợi nhuận từ các công ty con về 

công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh 
nghiệp trong trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận 
sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ; 

6. Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc 
Hội đồng quản trị thông qua. 

Điều 33. Điều kiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu 

Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 
chủ sở hữu phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành 
co phiếu đế tăng vốn co phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; 

2. Có đủ nguồn thực hiện căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán 
từ các nguồn sau đây: 

a) Thặng dư vốn; 
b) Quỹ đầu tư phát triển; 

c) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 
d) Quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định 

của pháp luật. 
Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để tăng 

vốn cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác, nguồn 
vốn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹễ 

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để tăng 
vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn thực hiện 
không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài 
chính hợp nhất. Nếu nguồn vốn thực hiện thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuê chưa 
phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện sau 
khi đã điêu chuyên lợi nhuận từ các công ty con vê công ty mẹ theo hướng dân 
về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh nghiệp; 

3. Tổng giá trị các nguồn nêu tại khoản 2 Điều này phải đảm bảo không 
thấp hơn tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm theo phương án được Đại hội đông 
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cổ đông thông qua. 

Điều 34. Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu 

Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 
sở hữu của công ty đại chúng bao gồm các tài liệu sau: 

1.Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 
hữu theo mẫu tại Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành; 

3.Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện 
phương án phát hành; 

4. Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định; 
5.Tài liệu chứng minh việc đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về 

công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh 
nghiệp trong trường họp công ty mẹ phát hành cố phiếu để tăng vốn cổ phần từ 
nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn thực hiện thấp hơn lợi 
nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính họp nhất, cao hơn mức lợi 
nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ; 

6. Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc 
Hội đồng quản trị thông qua. 

Điều 35. Điều kiện phát hành cổ phiếu theo chưong trình lựa chọn cho 
người lao động trong công ty 

Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 
người lao động trong công ty phải đảm bảo các điều kiện sau: 

1. Có chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua; 

2. Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi mười hai (12) 
tháng không được vượt quá năm phần trăm (5%) số co phần đang lưu hành của 
công ty; 

3. Hội đồng quản trị phải công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao 
động được tham gia chương trình, nguyên tăc xác định giá bán, nguyên tăc xác 
định số cổ phiếu được phân phối cho từnig đối tượng và thời gian thực hiện; 

4. Trường hợp công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, 
ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này, công ty phải có đủ 
nguồn vốn thực hiện căn cứ báo cáo tài chính gần nhât được kiêm toán từ các 
nguồn sau đây: 

a) Thặng dư vốn; 
b) Quỳ đầu tư phát triển; 
c) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 
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d) Quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định 
của pháp luật. 

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để thưởng 
cho người lao động từ thặng dư vốn cố phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác, 
nguồn vốn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ. 

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để thưởng 
cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn thực 
hiện không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo 
tài chính họp nhất được kiểm toán. Neu nguồn vốn thực hiện sử dụng để thưởng 
cho người lao động thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài 
chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo 
tài chính của công ty mẹ, công ty chỉ được sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phôi sau khi đã điều chuyến lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ theo 
hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh nghiệp; 

5. Trường hợp công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, tổng 
giá trị các nguồn nêu tại khoản 4 Điều này phải đảm bảo không thấp hơn tổng 
giá trị vốn cổ phần tăng thêm theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua. 

Điều 36ệ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa 
chọn cho ngưòi lao động trong công ty 

Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người 
lao động trong công ty của công ty đại chúng bao gồm các tài liệu sau: 

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao 
động trong công ty được lập theo Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư 
này; 

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình lựa chọn và 
kê hoạch phát hành cho người lao động. Những người có quyên lợi liên quan đên 
đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công 
ty không được tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cố 
đông về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; 

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua tiêu 
chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tăc xác 
định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phôi cho từng đôi tượng 
và thời gian thực hiện; 

4. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện 
phương án phát hành; 

5. Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định trong trường 
hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong công ty; 

6. Tài liệu chứng minh việc đã điều chuyên lợi nhuận từ các công ty con vê 
công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kể toán doanh 



nghiệp trong trường họp sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối làm nguồn 
đế phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động và nguồn vốn thực hiện thấp 
hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất, cao hơn 
mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ. 

Điều 37. Báo cáo và công bố thông tin việc phát hành thêm cổ phiếu 
1. Tổ chức phát hành phải gửi tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu nêu 

tại Điều 32, Điều 34, Điều 36 Thông tư này cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 
2. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kế từ ngày nhận được tài liệu báo 

cáo nêu tại khoản 1 Điều này, trường hợp tài liệu báo cáo cần sửa đổi, bổ sung 
Uy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi tố chức phát hành nêu rõ nội 
dung, yêu cầu sửa đổi, bố sung. Thời gian tổ chức phát hành sửa đổi, bổ sung tài 
liệu báo cáo không tính vào thời hạn xem xét, giải quyết của ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước. 

3. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ và 
hợp lệ tài liệu báo cáo nêu tại khoản 1 Điều này, ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
gửi thông báo cho tố chức phát hành thực hiện hoặc có văn bản từ chối nêu rõ lý 
do. 

4. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm 
cổ phiếu nêu tại khoản 1 Điều này, tổ chức phát hành phải công bố thông tin trên 
các phương tiện thông tin đại chúng về việc phát hành theo thời hạn như sau: 

a) Đối với trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu 
đế tăng vốn cố phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, việc công bố thông tin phải được 
thực hiện ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng để phân 
bổ quyền theo mẫu tại Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Đổi với trường hợp phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 
người lao động, việc công bố thông tin phải được thực hiện ít nhất bảy (07) ngày 
làm việc trước ngày kết thúc việc thu tiền mua cố phiếu hoặc ngày chuyến 
quyền sở hữu cổ phiếu thưởng theo mẫu tại Phụ lục số 20 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

5. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền/ngày kết thúc việc thu tiền 
mua cổ phiếu hoặc ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao 
động không được quá bốn mươi lăm (45) ngày kê từ ngày Uy ban Chứng khoán 
Nhà nước thông báo vê việc nhận được đây đủ tài liệu báo cáo. 

6. Tổ chức phát hành phải gửi báo cáo kết quả phát hành cho úy ban 
Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng theo thời hạn như 
sau: 

a) Đối với trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu 
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổ chức chức phát hành phải gửi 
báo cáo kết quả phát hành trong thời hạn mười ỉăm (15) ngày kê từ ngày đăng 
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ký cuối cùng để phân bổ quyền theo mẫu tại Phụ lục số 21 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

b) Đổi với trường hợp phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 
người lao động, tố chức chức phát hành phải gửi báo cáo kết quả phát hành 
trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ 
phiếu hoặc ngày chuyến quyền sở hữu cố phiếu thưởng cho người lao động theo 
mẫu tại Phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo kết quả phát 
hành cố phiếu phải kèm theo danh sách người lao động tham gia chương trình 
trong đó nêu cụ thể về số lượng cổ phần của từng người lao động được tham gia. 

7. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kế từ ngày nhận được đầy đủ tài 
liệu báo cáo kết quả phát hành, ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải thông 
tin về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành trên trang thông tin điện tử của 
Úy ban Chứng khoán Nhà nước và gửi thông báo kết quả phát hành cho tổ chức 
phát hành, Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. 

8. Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch phải tiến hành 
đăng ký niêm yết/giao dịch bố sung với Sở Giao dịch Chứng khoán đối với số 
lượng cổ phiếu đã phát hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo kết quả phát hành cho to chức phát 
hànhề 

Điều 38. Xử lý cổ phần lẻ 
1. Cổ phần lẻ là phần vốn ít hơn một (01) cổ phần. Trong quá trình phát 

hành cổ phiếu nếu phát sinh cổ phần lẻ, công ty phải có phương án xử lý đảm 
bảo tối đa quyền lợi và sự công bằng giữa các cổ đông. Phương án xử lý cố phần 
lẻ phải được Đại hội đồng cố đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua. 

2. Trong quá trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phiếu 
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nếu phát sinh cổ phần lẻ công ty 
có quyền mua lại cố phần lẻ làm co phiếu quỹ. số cô phiếu phát sinh từ việc xử 
lý cổ phần lẻ được công ty ghi nhận, xử lý theo các quy định của Thông tư này 
và các quy định có liên quan. 

Chương V 

MUA LẠI CỔ PHIÉU, BÁN CỞ PHIÉU QUỸ 

Điều 39. Điều kiện mua lại cổ phiếu 
Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ phải 

đáp ứng các điều kiện sau: 
l.Các điều kiện quy định tại Điều 130 Luật Doanh nghiệp, khoản 1 Điều 

37 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và điểm b khoản 1 Điều 37 của Nghị định số 
58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 
60/2015/NĐ-CP; 
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2Ế Có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất 
được kiểm toán theo quy định. 

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn 
cố phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn thực 
hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ. 

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối đe mua lại cố phiếu, nguồn vốn thực hiện không được vượt 
quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được 
kiểm toán. Trường hợp nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng để mua 
lại cố phiếu thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính 
họp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài 
chính của công ty mẹ, công ty mẹ chỉ được dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối đê mua lại cố phiếu sau khi đã điều chuyến lợi nhuận từ các công ty con về 
công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh 
nghiệp. 

Điều 40. Các trường hợp không được mua lại cổ phiếu 
1. Công ty không được thực hiện việc mua lại cổ phiếu trong các trường 

họp quy định tại Điều 38 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và khoản 12 Điều 1 
Nghị định số 60/2015/NĐ-CP. 

2. Công ty không được mua lại cổ phiếu đối với các trường hợp khác theo 
quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Điều 41. Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu 
1. Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng bao gồm: 
a) Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu được lập theo Phụ lục số 23 ban hành 

kèm theo Thông tư này; 
b) Quyết định Hội đồng quản trị thông qua đối với trường họp mua lại 

không quá mười phần trăm (10%) tổng số cố phần của từng loại đã được chào 
bán trong mười hai (12) tháng hoặc Quyêt định của Đại hội đông cô đông trong 
trường hợp khác; 

c) Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng 
khoán; 

d) Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại cổ phiếu; 
đ) Báo cáo tài chính gàn nhất được kiểm toán theo quy định; 
e) Tài liệu chứng minh việc đã điêu chuyên lợi nhuận từ các công ty con vê 

công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh 
nghiệp trong trường hợp công ty mẹ sử dụng lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 
làm nguồn vốn để mua lại cổ phiếu và nguồn vốn thực hiện thâp hơn lợi nhuận 
sau thuế chưa phân phổi trên báo cáo tài chính hợp nhât, cao hơn mức lợi nhuận 
sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ. 



2. Tài liệu báo cáo và công bố thông tin mua lại cổ phiếu của công ty đại 
chúng thuộc trường hợp miễn trừ theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Nghị 
định số 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 
60/2015/NĐ-CP bao gồm: 

a) Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu được lập theo Phụ lục số 23 ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

b) Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc/Giám đốc triển 
khai phương án mua lại cổ phiếu; 

c) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giao dịch 
mua lại cố phiếu, công ty đại chúng phải gửi báo cáo kết quả giao dịch cho ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng theo mẫu tại 
Phụ lục số 25 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 42. Điều kiện bán cổ phiếu quỹ 
1. Công ty bán cổ phiếu quỹ phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 

39 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và khoản 13 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-
CP. 

2Ế Việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho 
người lao động phải được Đại hội đồng cố đông thông qua và công ty phải đảm 
bảo có đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất được 
kiểm toán, cụ thể từ các nguồn sau đây: 

a) Thặng dư vốn; 
b) Quỹ đầu tư phát triển; 

c) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 
d) Quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định 

của pháp luật. 
Trường họp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ 

phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác làm nguồn để chia cho cố đông hiện hữu, 
thưởng cho người lao động thì nguồn vốn này được căn cứ trên báo cáo tài chính 
của công ty mẹ. 

Trường họp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối làm nguồn để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người 
lao động thì nguồn vốn này không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuê chưa 
phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiêm toán. Trường hợp nguôn 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng làm nguồn đê chia cho cô đông hiện 
hữu, thưởng cho người lao động thâp hơn lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 
trên báo cáo tài chính họp nhât và cao hơn mức lợi nhuận sau thuê chưa phân 
phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty mẹ chỉ được dùng lợi nhuận 
sau thuế chưa phân phối sau khi đã điêu chuyên lợi nhuận từ các công ty con vê 
công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phôi lợi nhuận theo quy định của chê độ kê 
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toán doanh nghiệp. 

Điều 43. Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ 
Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng bao gồm: 
1 ẵ Báo cáo về việc bán cổ phiếu quỹ được lập theo Phụ lục số 23 ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua 
phương án bán cổ phiếu quỹ; 

3. Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chửng 
khoán; 

4. Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định; 

5. Tài liệu chứng minh việc đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về 
công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh 
nghiệp trong trường hợp công ty mẹ sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
làm nguôn đế chia cho cố đông hiện hữu, thưởng cho người lao động theo quy 
định tại khoản 2 Điều 42 Thông tư này và nguồn vốn này thấp hơn lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hcrp nhất, cao hon mức lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ khi công ty đại chúng 
sử dụng cố phiếu quỹ đế chia cho co đông hiện hữu, thưởng cho người lao động. 

Điều 44. Báo cáo và công bố thông tin mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu 
quỹ 

1. Công ty đại chúng phải gửi tài liệu báo cáo mua lại cố phiếu nêu tại Điều 
41 Thông tư này, tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ nêu tại Điều 43 Thông tư này 
cho Úy ban Chứng khoán Nhà nướcễ 

2ẵ Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu báo 
cáo mua lại cố phiếu, bán cố phiếu quỹ nêu tại khoản 1 Điều này, trường họp tài 
liệu báo cáo cần sửa đổi, bổ sung ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản 
gửi công ty đại chúng nêu rõ nội dung, yêu cầu sửa đối, bố sung. Thời gian công 
ty đại chúng sửa đổi, bổ sung tài liệu báo cáo không tính vào thời hạn xem xét, 
giải quyết của ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

3. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu báo 
cáo mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ đầy đủ, họp lệ, ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước gửi thông báo cho công ty đại chúng thực hiện. Trường hợp từ chôi, 
ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do. 

4ẽ Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước thông báo về việc nhận được đây đủ tài liệu báo cáo mua lại cô phiêu, 
bán cổ phiếu quỹ, công ty đại chúng phải công bố thông tin trên phương tiện 
thông tin đại chúng theo Phụ lục số 24 ban hành kèm theo Thông tư này. Giao 
dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ được thực hiện ít nhât sau bảy (07) ngày 
làm việc kể từ ngày công ty đại chúng công bố thông tin. 
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5. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giao dịch 
mua lại cố phiếu, bán cô phiếu quỹ, công ty đại chúng phải gửi báo cáo kết quả 
giao dịch cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công 
chúng theo mẫu tại Phụ lục số 25 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong 
trường hợp công ty đại chúng không thực hiện hết số lượng cổ phiếu dự kiến 
giao dịch, công ty đại chúng phải báo cáo và công bố lý do không hoàn thành. 

6. Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao 
dịch Chứng khoán khi mua lại cố phiếu, bán cổ phiếu quỹ phải thực hiện công 
bô thông tin trên phương tiện công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán. 
Nội dung và thời điểm công bố thông tin theo quy định tại khoản 4, 5 Điều này. 

Điều 45. Thực hiện mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ 
1. Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao 

dịch Chứng khoán khi thực hiện mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ phải tuân 
thủ các quy định về giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán. 

2. Công ty đại chúng có cổ phiếu chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở 
Giao dịch Chứng khoán khi mua lại cổ phiếu chỉ được thực hiện thông qua công 
ty chứng khoán được chỉ định. 

3. Công ty đại chúng phải kết thúc việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỳ 
theo thời gian nêu trong bản công bố thông tin nhưng tối đa không quá ba mươi 
(30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch kế cả trường hợp thay đối giao 
dịch như quy định tại Điều 45 Thông tư này. 

Điều 46. Thay đổi việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ 
lệ Công ty đại chúng không được thay đổi ý định hoặc phương án mua lại 

cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ như đã báo cáo và công bố thông tin ra công chúng, 
trường họp bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh và những trường hợp 
khác được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận) thì phải báo cáo ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước. 

2. Công ty đại chúng phải báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng 
thời thực hiện công bố thông tin về quyết định thay đổi trên phương tiện thông 
tin đại chúng trong thời hạn hai mươi bôn (24) giờ kể từ khi ra quyêt định thay 
đổi việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ theo Phụ lục sổ 26 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

3. ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến về thay đổi việc mua lại cổ 
phiếu, bán cổ phiếu quỹ trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kê từ khi nhận được 
báo cáo thay đổi. 

4. Công ty đại chúng chỉ được thay đổi việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu 
quỳ sau khi có ý kiến chấp thuận của ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty 
đại chúng thông báo về thay đổi việc mua lại cô phiêu, bán cô phiêu quỹ trên 
phương tiện thông tin đại chúng đông thời gửi cho Uy ban Chứng khoán Nhà 
nước trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kê từ khi được Uy ban Chúng khoán 
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Nhà nước chấp thuận thay đổi việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ theo Phụ 
lục số 27 ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yếưđăng ký giao dịch trên Sở Giao 
dịch Chứng khoán, khi thay đối việc mua lại cố phiếu, bán cố phiếu quỹ phải thực 
hiện công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng 
khoán. Nội dung và thời điểm công bố thông tin theo quy định tại khoản 2, 4 Điều 

Điều 47. Quản lý và hạch toán cổ phiếu quỹ 
1. Cổ phiếu quỹ được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 

Điều 111 Luật Doanh nghiệp, cố phiếu quỹ không có quyền biểu quyết, nhận 
lợi tức, các quyền phát sinh từ việc chào bán, phát hành thêm cổ phiếu và các 
quyền khác. 

2. Cổ phiếu quỹ có thể được tiêu hủy để giảm vốn điều lệ theo Quyết định 
của Đại hội đồng co đông. Công ty đại chúng phải báo cáo úy ban Chứng khoán 
Nhà nước, đồng thời thực hiện công bố thông tin về việc tiêu hủy cố phiếu trên 
phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi 
thực hiện tiêu hủy cố phiếu quỹ. 

3ẽ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông về việc tiêu hủy cố phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ, công ty đại chúng phải 
làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cố 
phiếu quỹ được tiêu hủy. 

4. Việc quản lý, hạch toán và tiêu hủy cổ phiếu quỹ thực hiện theo các 
nguyên tắc hạch toán kế toán. 

5. Trường hợp các công ty tham gia họp nhất, sáp nhập có sở hữu cổ phiếu 
lẫn nhau dẫn đến phát sinh cổ phiếu quỹ sau quá trình họp nhất, sáp nhập doanh 
nghiệp thì số cổ phiếu quỹ này phải được xử lý phù họp với quy định pháp luật. 

Điều 48. Trách nhiệm của công ty chứng khoán và Sở Giao dịch 
Chứng khoán 

1. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện việc mua lại cổ 
phiếu, bán cổ phiếu quỳ có trách nhiệm sau đây: 

a) Hướng dẫn công ty đại chúng thực hiện việc mua lại cổ phiếu, bán cổ 
phiếu quỹ theo đúng quy định hiện hành và phương án đã được công bô; 

b) Đảm bảo việc công ty đại chúng có đủ tiền trên tài khoản giao dịch để 
thực hiện khối lượng giao dịch đã báo cáo và công bô thông tin ra công chúng; 

c) Không sử dụng các thông tin chưa công bó ra công chúng liên quan đến 
việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiêu quỳ của công ty đại chúng chỉ định đê mua 
bán chứng khoán của công ty đại chúng chỉ định hoặc tiêt lộ các thông tin liên 
quan cho bên thứ ba. 

2. Trường hợp công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch, 
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Sở Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm sau đây: 

a) Giám sát công ty đại chúng thực hiện việc công bố thông tin trước và sau 
khi thực hiện mua lại cố phiếu, bán cổ phiếu quỹ theo đúng các quy định hiện 
hành; 

b) Giám sát công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện mua lại cổ phiếu, 
bán cố phiếu quỹ theo đúng các quy định hiện hành. 

Chương VI 

CHÀO MƯA CÔNG KHAI CỎ PHIÉU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

Điều 49. Các trường hợp chào mua công khai 

Các trường hợp phải chào mua công khai được quy định tại khoản 1 Điều 
32 của khoản 11 Điều 1 Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Chứng 
khoán, Điều 41 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 

Điều 50. Các trường hợp không phải thực hiện chào mua công khai 

Các trường họp không phải chào mua công khai được quy định tại khoản 2 
Điều 32 của khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng 
khoán và khoản 14 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP. 

Điều 51ế Hồ SO" đăng ký chào mua công khai 
Hồ sơ đăng ký chào mua công khai bao gồm các tài liệu sau: 

1. Giấy đăng ký chào mua công khai theo mẫu tại Phụ lục số 28 ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (đối với 
công ty cổ phần), Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn), Đại hội nhà đầu tư (đối với quỹ thành viên) thông qua 
việc chào mua công khai; 

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp công ty đại 
chúng mua lại cổ phiếu của chính mình nhằm mục đích giảm vốn điều lệ; 

4. Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm trước liền kề và các tài liệu 
xác minh năng lực tài chính theo pháp luật chuyên ngành hoặc xác nhận về khả 
năng tài chính đối với cá nhân và tổ chức thực hiện chào mua công khai; 

5. Tài liệu chứng minh công ty có đủ điều kiện mua lại cổ phiếu trong 
trường hợp công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình theo hình thức 
chào mua công khai; 

6. Bản công bố thông tin chào mua công khai theo mẫu tại Phụ lục số 29 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 52. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, công bố thông tin và báo cáo 
kết quả chào mua công khai 

1. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, công bố thông tin và báo cáo kết quả 
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chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng được thực hiện theo quy 
định tại Điều 43 và Điều 52 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 

2. Báo cáo kết quả chào mua công khai được lập theo mẫu tại Phụ lục số 
30 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương VII 

PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI NƯỚC NGOÀI CỦA 
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM • • 

Điều 53. Điều kiện phát hành chứng khoán làm cơ sở chào bán chứng 
chỉ lưu ký tại nưóc ngoài 

Việc phát hành chứng khoán làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước 
ngoài phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29 Nghị định số 
58/2012/NĐ-CP. 

Điều 54. Hồ sơ phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chúng 
chỉ lưu ký tại nưóc ngoài 

Hồ sơ phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại 
nước ngoài bao gồm: 

1. Các tài liệu theo quy định tại khoản 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 Điều 5 
Thông tư này; 

2. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu theo mẫu tại Phụ lục số 31 ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

3. Bản công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục số 32 ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

4. Báo cáo tài chính theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này; 

5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án huy động 
vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ 
lưu ký tại nước ngoài; 

6. Đề án phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở cố phiếu mới 
phát hành. Đề án này phải đáp ứng các điều kiện chào bán theo quy định của 
nước sở tại. 

Điều 55. Hồ sơ hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên 
cơ sở số cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam 

Hồ sơ hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ 
phiếu đã phát hành tại Việt Nam bao gồm: 

1. Các tài liệu theo quy định tại khoản 3, 6, 7, 8, 12 Điều 5 và khoản 6 Điều 
54 Thông tư này; 

2. Bản công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục số 33 ban hành kèm theo 



Thông tư này; 

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hỗ trợ chào bán 
chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu đã phát hành. 

Điều 56. Xử lý hồ sơ phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán 
chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài và hồ sơ hỗ trọ' phát hành chứng chỉ lưu ký 
tại nước ngoài trên CO' sở số cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam 

1. Đối với hồ sơ phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ 
lưu ký tại nước ngoài và hồ sơ hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài 
trên cơ sở số cố phiếu đã phát hành của tố chức đó tại Việt Nam, trong thời hạn 
ba mươi (30) ngày kế từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo đầy đủ, hợp lệ, ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc từ chối. Trường hợp từ 
chối, ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải nêu rõ lý do. 

2. Trường hợp được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thì sau khi 
được chấp thuận, tố chức phát hành cổ phiếu làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ 
lưu ký tại nước ngoài hoặc tô chức hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước 
ngoài trên cơ sở cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam phải gửi cho ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước bản sao hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ lưu ký khi đăng ký 
chính thức với cơ quan có tham quyền của nước sở tại. 

3. Trong thời gian trước khi hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ lưu ký tại 
nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nước sở tại chấp thuận, tố chức phát 
hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài hoặc 
hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở cố phiếu đã phát 
hành tại Việt Nam phải thông báo cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước những 
thay đổi, bổ sung (nếu có) trong hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan quản lý 
chứng khoán nước ngoài. 

4. Chứng chỉ lưu ký giao dịch tại nước ngoài có thể được hủy theo yêu cầu 
của người sở hữu chứng chỉ lưu ký. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký có trách 
nhiệm thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Uy ban 
Chứng khoán Nhà nước số lượng chứng chỉ lưu ký được hủy vào các ngày 15 và 
30 hàng tháng. 

Chứng chỉ lưu ký sau khi hủy bỏ không được tái phát hành ngoại trừ 
trường họp được tổ chức phát hành thực hiện việc đăng ký với Uy ban Chúng 
khoán Nhà nước theo các quy định tại Điêu 55 Thông tư này. 

5. Việc giao dịch, niêm yết cổ phiếu làm cơ sở cho chứng chỉ lưu ký tại 
nước ngoài sau khi hủy chứng chỉ lưu ký được thực hiện theo quy định của Sở 
Giao dịch Chứng khoán. 

6. Ngoài các quy định riêng nêu trên, quy trình xử lý hồ sơ phát hành cô 
phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài và hô sơ hô 
trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cồ phiếu đã phát 
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hành tại Việt Nam thực hiện theo quy trình xử lý hồ sơ đăng ký chào bán chứng 
khoán ra công chúng quy định tại Mục 2, Mục 3 Chương II Thông tư này. 

Chương VIII 

TỒ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 57. Tổ chức thưc hiên 
• • 

1Ể Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày A tháng -iinăm 2015 và thay thế 
Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngàỵ 10 tháng 08 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc mua lại cố phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường 
hợp phát hành thêm cố phiếu của công ty đại chúng và Thông tư số 
204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng ễ 

2. Trường họp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, tài liệu chào bán chứng khoán ra 
công chúng, chào bán cố phiếu để hoán đoi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cố 
phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu cho Uy ban Chứng 
khoán Nhà nước trước ngày 01 tháng 9 năm 2015 hoặc Quyết định của Đại hội 
đồng cố đông thông qua phương án chào bán trước ngày 01 tháng 9 năm 2015 
trong đó có những điều khoản không đúng theo tinh thần của Nghị định số 
60/2015/NĐ-CP, điều kiện và hồ sơ đăng ký được thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 08 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cố 
phiếu quỹ và một số trường họp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng 
và Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng. 

3ễ ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm 
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các công ty đại chúng, công ty chứng khoán và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương; 
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể; 
- Công báo; Website Chính phủ; 
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Website BTC; 
- Lưu: VT, UBCK.^ỹO 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

n Xuân Hà 
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Phu luc số 01 

Mầu Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dân việc chào bán chứng khoản ra công chủng, 
chào bán cô phiếu đế hoán đối, phát hành thêm cổ phiêu, mua lại cố phiêu, bán cố 

phiếu quỹ và chào mua công khai cố phiếu) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp - Tư do - Hanh phúc 

Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 
Cổ phiếu:... (tên cổ phiếu) 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giói thiệu về tổ chức đăng ký chào bán: 

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ)\ 

2. Tên giao dịch: 

3. Vốn điều lệ: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

5. Điện thoại: Fax: 

6. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: số hiệu tài khoản: 

7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm ... do 
Sở Ke hoạch và Đầu tư cấp (nêu thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp cấp lần đầu và thay đổi lần thay đổi cuối cùng) 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: 

II. Mục đích chào bán cổ phiếu 

IIIệCổ phiếu đăng ký chào bán: 
1 f 

Irn /\ /V 1 • A . Tên cô phiêu: 

2. Loại cổ phiếu: 

3. Mệnh giá cổ phiếu: đông 



4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: đồng/cổ phiếu 

5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: đồng/cổ phiếu 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: cổ phiếu 

7. Thời gian dự kiến chào bán: 

8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: đồng 

9. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 

10. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: từ ngày .... đến ngày 

l l ể  P h ư ơ n g  t h ứ c  p h â n  p h ố i  (thông qua bảo lãnh chào bản, đại lý phát hành 
hay đấu giả): 

IV. Cổ phiếu cùng loại hiện đang lưu hành: 
? r ? r  

Irp Ạ Ạ A 1 • Á . 1 Ông sô cô phiêu: 

2. Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm 
bảo cáo (nếu có)): 

3. Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo)'. 

V. Các bên liên quan: 

1. Tố chức bảo lãnh phát hành: 

2. Tổ chức tư vấn: 

3. Tổ chức kiểm toán: 

4. ... 

VI. Cam kết của tổ chức phát hành: 

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và 
đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thế làm cho người mua 
cổ phiếu chịu thiệt hại. 

2ế Chúng tôi cam kết: 

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán 
trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Uỷ ban Chứng khoán 
Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. 

- Sử dụng vốn huy động đúng mục đích đã nêu trong Bản cáo bạch. 

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên. 
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VIIẾ Hồ sơ kèm theo: 

lế Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, 
phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và 
cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có 
tố chức trong thời hạn một năm (đối với cố phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao 
dịch) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán; 

2. Điều lệ công ty; 

3. Bản cáo bạch; 

4. Báo cáo tài chính; 

5. Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu cổ); 

6. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ 
phiếu ra công chúng; 

7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất (nếu 
có); 

8. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
Giám đốc, Ban kiếm soát của tổ chức chào bán; 

9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận 
tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán. 

10. (Các tài liệu khác nếu cổ). 

ngày ... tháng ... năm ... 

(tên to chức chào bán) 

(người đại diện theo pháp luật) 

(kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục số 02 

Mầu Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, 
chào bán cổ phiếu để hoán đoi, phát hành thêm co phiếu, mua lại co phiêu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai co phiếu) 

(trang bìa) 

r UỶ~BAN CHỨNG KHOAN NHÀ NƯỚC CÁP CHỨNG NHẠN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CÓ PHIÉU 
RA CÔNG CHỦNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐÃNG KỶ CHÀO BÁN CỎ PHIÉỤ ĐÃ THựC 
HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CÚA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO 
GlẰ TRI CỨA CỎ PHIẾU. MOI TUYÊN BÓ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. 

BAN CAO BẠCH 

CÔNG TY: ABC 
(Giây chứng nhận ĐKDNsổ .... do.... cấp ngày ...tháng ...năm....) 

(nêu thông tin vê Giây chứng nhận ĐKDN cấp lần đâu và thay đôi lân cuôỉ 
cùng) 

CHÀO BÁN CỎ PHIÉU RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận đăng kỷ chào bán so . . ./GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước câp ngày . . . tháng. . . năm . . .) 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH: 
0hoặc TỒ CHỨC ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH) 

Công ty: 
Công ty: 

TỐ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH (nếu cổ): 
Công ty: 
Công ty : 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: từ ngày:. . . . 
Phụ trách công bổ thông tin: 

Họ tên: 5ỡ điện thoại: 



(trang bìa) 

CÔNG TY: ABC 
(Giấy chứng nhận ĐKKD sổ.... do.... cấp ngày... tháng ...năm ....) 

(nêu thông tin về Giấy chứng nhận ĐKKD cấp lần đầu và thay đoi lần cuối cùng) 

CHÁO BÁN Cỡ PHIẼƯ RA CONG CHUNG 

r*^ Ạ _ Ả 1 • Ậ lẽn co phiêu: 
Mệnh giá: 
Giá bán: 
Tông sô lượng chào bán: {nêu rõ sổ lượng chào bán ra công chúng và so 
lượng bán thăng cho các nhà đầu tư có tô chức, nếu có) 
Tống giá trị chào bán: 

TÓ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (HOẶC ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH): 
TÓ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH: 

1. CÔNG TY : {ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax giao 
dịch) 

2. CÔNG TY : {ghi rõ địa chỉ trụ sở chỉnh, so điện thoại, sổ fax giao 
dịch) 

3 

TÓ CHỨC ĐÒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: 
1. CÔNG TY : {ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, so fax giao 

dịch) 
2. CÔNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chỉnh, số điện thoại, sổ fax giao 

dịch) 
3 

TÓ CHỨC KIÉM TOÁN: 
CÔNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sô fax giao 

dịch) 

TÓ CHỨC TƯ VÁN: 
CÔNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chỉnh, số điện thoại, sô fax giao 

dịch) 
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(trang bìa) 

MỤC LỤC • • 

Trang 
Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán 

Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản 
cáo bạch 

Các khái niệm 

Tình hình và đặc điểm của tổ chức phát hành 

Cổ phiếu chào bán 

Mục đích chào bán 

Ke hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 

Các đối tác liên quan tới đợt chào bán 

Phụ lục 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH • • 

I. CÁC NHÂN TÓ RỦI RO (phân tích rồ ảnh hưởng của các nhân tổ rủi ro đến 
đợt chào bán, giá co phiếu chào bán hoặc dự án sử dụng vôn thu được từ đợt 
chào bán) 
1. Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi 
ngân hàng 
1.1 Rủi ro về kinh tế 
1.2 Rủi ro về luật pháp 
1.3 Rủi ro đặc thù (ngành, công ty, lĩnh vực hoạt động) 
1.4 Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 
1.5 Rủi ro pha loãng 

1.6 Rủi ro quản trị công ty 
1.7 Rủi ro khác 

2. Đối vói tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng 
2.1 Rủi ro về lãi suất: (Phân tích tình hình huy động và cho vay, chênh lệch 
giữa kỳ hạn tiên gửi và tiền vay, từ đỏ những biến động về lãi suất đã gây tác 
động thê nào tới giá trị các khoản tiền gửi và cho vay) 
2.2 Rủi ro vê tín dụng: (Phân tích rủi ro có thế xảy ra do có một sô công ty vì 
lý do cụ thê nào đó có thê không trả được nợ vay) 
2.3 Rủi ro về ngoại hối: (Biến động tỷ giá đã gây tác động thế nào đến giá trị 
của các loại tài sản có và nợ băng ngoại tệ. Kết quả ròng của các tác động này 
là thuận lợi hay bất lợi) 
2.4 Rủi ro vê thanh toán: (Phân tích khả năng có thê xảy ra việc rút tiên đột 
xuât với khôi lượng lỏn của người gửi tiên và khả năng của ngân hàng trong 
việc bảo đảm tiền mặt đê đáp ứng yêu cầu rút tiền thường xuyên và đặc biệt là 
nhu câu đột xuất của khách hàng) 
2.5 Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng: (Phân tích các giao dịch kỳ hạn, các 
khoản cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng gây ra những tác 
động gì đến tình hình tài chính của ngân hàng) 
2.6 Rủi ro luật pháp: 
2.7 Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng vốn từ đợt chào bán: 
2.8 Rủi ro pha loãng: 
2.9 Rủi ro khác: (Rủi ro bất khả kháng: thiên tai, địch họa...) 

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 
CẢO BẠCH 

1. Tổ chức phát hành 



Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông/Bà: Chức vụ: Giám đốc (Tổng giám đốc) 

Ông/Bà: Chức vụ: Ke toán trưởng (Giám đốc Tài 
chính) 

Ông/Bà: Chức vụ: Trưởng ban kiếm soát 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này 
là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 
xác của những thông tin và số liệu này. 

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành, Tổ chức tư vấn 

Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: 

Chức vụ: 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do (tên tổ 
chức bảo lãnh phát hành, tô chức tư vẩn) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư 
vấn (họp đồng bảo lãnh phát hành) với (tên tổ chức phát hành). Chúng tôi đảm 
bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này 
đã được thực hiện một cách hợp lý và cấn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và 
sô liệu do (tên to chức phát hành) cung cấp. 

III. CÁC KHÁI NIỆM 

(Những từ, nhỏm từ viết tẳt hoặc khó hiểu, hoặc có thể gây hiểu lầm được thể 
hiện trong Bản cáo bạch cần phải định nghĩa) 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỎ CHỨC PHÁT HÀNH 

(Trong trường hợp chào bán thêm, phân này có thế được trình bày một cách 
tóm tăt nhưng vân phải đảm bảo đầy đủ các nội dung dưới đây) 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

2. Cơ cấu tổ chức công ty (và cơ cấu trong tập đoàn, nếu có) (thể hiện 
băng sơ đô và kèm theo diên giải) 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty (thể hiện bằng sơ đồ và kèm theo 
diên giải) 

4. Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ, tỷ lệ nắm giữ) nắm giữ từ 5% trở lên 
vốn cổ phần của công ty và những người có liên quan; Danh sách cổ đông 
sáng lập và tỷ lệ cố phần nắm giữ (nếu các quy định về hạn chế chuyên 
nhượng còn hiệu lực); Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn 
thực góp hiện tại (to chức, cá nhân trong nước, nước ngoài: số lượng và tỷ lệ 
nắm giữ); 
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5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, 
những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc 
cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiếm soát hoặc cô phân chi 
phối đối với tồ chức phát hành; 
6. Giói thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty (thời điếm tăng vốn, giá trị 
von tăng thêm, hình thức tăng von, đơn vị cấp, ỷ kiên kiêm toán vê tình hình sử 
dụng von thu được từ các đợt chào bán gân nhât); 

7ệ Hoạt động kinh doanh 

7.1. Đổi với tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng và tể chức tài 
chính phi ngân hàng 

7.1.1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm (tỷ lệ từng loại sản 
phâm/dịch vụ trong doanh thu, lợi nhuận) 

7.1.2. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh 
hay cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh hay cung 
cấp dịch vụ chính của tố chức phát hành 

7.1.3. Hoạt động Marketing 

7.1.4. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

7.1.5. Các họp đồng đang được thực hiện hoặc đã được ký kết (nêu tên, trị giá, 
thời điêm kỷ kêt, thời gian thực hiện, sản phâm, đối tác trong hợp đồng) 

7.2. Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chỉnh phi ngân hàng 

7.2.1. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: 

- Chủng loại và chât lượng sản phấm/dịch vụ; 

- Huy động vốn (Cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài 
nước của tô chức phát hành trong 2-3 năm gần nhất); 

- Hoạt động tín dụng (Hiệu quả, tỷ lệ an toàn vốn, tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ 
nợ khó đòi, rủi ro lãi suâí, phân loại... trong 2-3 năm gần nhất); 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (Tĩnh hình hoạt động kỉnh 
doanh ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh 
íoán quôc tê trong 2-3 năm gần nhất); 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu cỏ). 

7.2.2. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn: 

7.2.3. Thị trường hoạt động: 

- Mạng lưới chi nhánh; 

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng; 

- Thị phần và khả năng cạnh tranh; 

7.2.4. Các dự án phát trien hoạt động kinh doanh đang thực hiện. 



8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 
và lũy kế đến quý gần nhất 
8.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến quý gần nhất 

- Kết quả hoạt động kinh doanh 

Chỉ ticu Năm 
x-l 

Năm 
X 

% 
tăng 
giảm 

Lũy kế đến 
quý gần 

nhất 

* ĐơỉỆ với tổ chức không phải là tổ 
chức tín dụng và íô chức tài chính 
phi ngân hàng: 

Tống giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cố tức 

* Đổi với tổ chức tín dụng và tổ 
chức tài chính phỉ ngân hàng: 

Tống giá trị tài sản 

Doanh thu hoặc Thu nhập lãi và các 
khoản thu nhập tương tự 

Thuế và các khoản phải nộp 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

- Các chỉ tiêu khác (tùy theo đặc điếm riêng của ngành, của công ty đê làm 
r  > '  

rô kêt quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gân nhât) 

8.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
trong năm báo cáo (Nêu rõ những nhân tố chính tác động đên tình hình kinh 
doanh của công ty trong năm báo cáo. Trường hợp tình hình sản xuât kỉnh 
doanh của công ty giảm sút, cần giải trình rõ nguyên nhân). 

9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

- Vị thế của công ty trong ngành; 



- Triển vọng phát triến của ngành; 

- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng 
của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thể chung trên thế giới. 

10. Chính sách đối với người lao động 

- Số lượng và cơ cấu (theo trình độ) người lao động trong công ty; 

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp,. . . 

- Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (nếu có). 

11. Chính sách cổ tức (nêu rõ tỷ lệ cổ tức trong hai năm gần nhất và các 
chính sách liên quan đên việc trả cô tức) 

12. Tình hình tài chính 

12.1. Đổi với các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và to chức tài chỉnh 
phi ngăn hàng 

12.1.1 Các chỉ tiêu cơ bản (trong năm gần nhất) 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, 
vốn kinh doanh: 

- Trích khấu hao TSCĐ: (theo đủng chế độ quy định? cổ thay đổi gì trong 
chính sách khấu hao?) 

- Mức lương bình quân: (so sảnh với mức lương bình quân của các doanh 
nghiệp khác cùng ngành trong cùng địa bàn?) 

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn: (có thanh toán đúng hạn và đầy đủ các 
khoản nợ không?) 

- Các khoản phải nộp theo luật định: (có thực hiện theo luật định?) 

- Trích lập các quỹ theo luật định: (có đúng theo Điêu lệ và luật định?) 

- Tổng dư nợ vay: {ghi rõ nợ quá hạn, tổng dư nợ bảo lãnh (nếu cỏ), quả hạn 
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nguyên nhân dân đên nợ quá hạn, khả năng 
thu hồi) 

- Tình hình công nợ hiện nay: (tổng số nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả) 

12.1.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (tuỳ theo từng ngành) 

Các chỉ tiêu Năm X - 1 Năm X Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hê số thanh toán nhanh: 
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1 
TSLĐ - Hàns tồn kho 

Nợ ngăn hạn 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hê số Nơ/Vốn chủ sở hữu 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho 

+ Doanh thu thuần/Tống tài sản 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ 
sở hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tống tài 
sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

+ Thu nhâp trên cổ phần (EPS) 
r  ế* 9  

12.2. Đôi với tô chức tín dụng và tô chức tài chính phi ngăn hàng: 

Chỉ tiêu Năm x-l Năm X Ghi chú 

1. Vốn tự có 

- Vốn điều lệ 
- Tỷ lê an toàn vốn 

2. Chất lượng tài sản 

- Tỷ lệ nợ xấu 
- (Số dư các khoản cho vay và ứng 

trước khách hàng + các khoản cho 
vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

- Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có 
nội bảng 
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3. Kct quả hoạt động kinh doanh 
- Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở 

hữu bình quân 
- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 
- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch 

vu/Lơi nhuân trước thuế 

4. Khả năng thanh khoản 
- Khả năng thanh toán ngay 
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử 

dụng cho vay trung và dài hạn 

(Tỉnh toán các hệ sổ trên áp dụng theo các quy định hướng dẫn về xếp loại 
ngân hàng thương mại co phần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

13. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 

- Danh sách (Tên, tuổi, SỐCMND) 

- Sơ yếu lý lịch, bao gồm các nội dung sau: 

+ Chức vụ hiện tại, chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác, các công tác đã 
trải qua, bằng cấp, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân, đại diện sở hữu và 
những người liên quan; tỷ lệ sở hữu chứng khoản ở các công ty khác; 

+ Các khoản nợ đối với công ty ị nếu có); 

+ Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành (nếu có). 

14Ế Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của công ty) 

15. Ke hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

Chỉ tiêu Năm x+l Chỉ tiêu 
Kế hoạch % tăng giảm so với 

năm X 

Doanh thu thuần hoặc Thu 
nhập lãi và các khoản thu 
nhập tương đương 

Lơi nhuân sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần hoặc 
Thu nhập lãi và các khoản 
thu nhập tương đương 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn 
chủ sở hữu 

Cổ tức 
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- Nêu căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cố tức nói trên. 

16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoach lơi nhuận và cổ tức 

17. Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức 
{không quá 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán đổi với co phiếu chưa niêm 
yết, đăng kỷ giao dịch) 

18. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát 
hành (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, thông tin về các hợp đồng thuê sử 
dụng đất...) 

19. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tói công ty mà có thể 
ảnh hưởng đến giá cố phiếu chào bán (nếu cỏ) 

V. CỒ PHIÉU CIIÀO BÁN 

lễ Loại cổ phiếu 

2. Mệnh giá 

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán (nêu rõ tỷ lệ cổ phiếu được bán cho 
các nhà đâu tư cỏ tô chức, nếu cỏ) 

4. Giá chào bán dự kiến 

5. Phương pháp tính giá 

6. Phương thức phân phối (Đại lý hay bảo lãnh phát hành, tên, trách nhiệm 
của từng tố chức tham gia phân phổi co phiếu) 

7. Thời gian phân phối cổ phiếu 

8. Đăng ký mua cổ phiếu (Thời hạn, sổ lượng, phương thức thanh toán, 
chuyên giao co phiếu, quyển lợi người mua cố phiếu, sô lượng cô phiêu đặt 
mua tối thiếu, thời hạn và cách thức trả lại tiên đặt mua cô phiêu trong trường 
hợp sô lượng cô phiếu đăng kỷ mua không đạt mức tôi thiêu) 

9. Phương thức thực hiện quyền {trong trường hợp chào bán cổ phiếu tăng 
vôn có kèm theo quyên mua cô phân, chào bán cô phiêu ưu đãi chuyên đôi 
hoặc có kèm theo chứng quyên) 

- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền; 

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyến đối; 

- Phương pháp tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện 
được quyền; 

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu quyền mua 
cổ phần hoặc chứng quyền. 

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài (tỷ lệ tham gia của 
nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành và 
phù hợp với các điêu ước quôc tẽ) 



11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 
12ẵ Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến 
cô phiêu chào bản) 

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu (đối với 
trường hợp tổ chức phát hành là ngân hàng thương mại thì phải lựa chọn một 
ngân hàng thương mại khác để mở tài khoản phong tỏa) 

VIẾ MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

1. Mục đích chào bán 

2. Phưo'ng án khả thi (trường hợp huy động vốn để thực hiện các dự án đầu 
tư) 

- Nêu rõ phương án khả thi (hoặc luận chứng kinh tế) do cơ quan nào lập 
(trường hợp do chính tố chức phát hành lập phải nêu rõ), đã được cấp có thâm 
quyền phê duyệt (nếu có). 

- Trình bầy các nội dung chính của phương án khả thi (luận chứng kinh tế) 
như: mục đích, cơ sở lý luận và thực tiễn, kế hoạch triến khai, đối tác tham gia, 
các vấn đề về tài chính .... 

- Trường họp huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư có tài trợ bổ sung của 
ngân hàng, cần nêu rõ cam kết cấp hạn mức tín dụng của ngân hàng. 

- Ý kiến của tổ chức chuyên môn độc lập về phương án khả thi (nếu có). 

VII. KÉ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIÈN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 

(Nêu rõ từng bước kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán). 

VIII. CÁC ĐÓI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính và giới thiệu sơ bộ các đối tác có liên quan đến 
đợt chào bán: tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành, tổ chức kiếm 
toán, tư vấn... 

- T ổ  c h ứ c  b ả o  l ã n h  p h á t  h à n h  ( h o ặ c  t ư  v ấ n  p h á t  h à n h )  p h ả i  n ê u  r õ  ý  k i ế n  c ủ a  
mình về đợt chào bán, số lượng cổ phiếu bảo lãnh phát hành hoặc đại lý, các 
khoản phí và điều kiện kèm theo. 
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DÁU CỦA ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC PHÁT 
IIÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐÓC HOẶC TỎNG GIÁM 
ĐÓC, GIÁM Đốc TÀI CHÍNH HOẠC KÉ TỎÁN TRƯỞNG), TỎ CHỨC TƯ VÁN, 
TỎ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (NÉU CÓ) 

X. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

2. Phụ lục II: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 
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3. Phụ lục III: Điều lệ công ty 

4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tài chính quý gần nhất 

5. Phụ lục V: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần 
nhất (nếu cỏ) 

6. Phụ lục VI: Danh mục các văn bản tài liệu liên quan đến thông tin công bố 
trong Bản cáo bạch và các tài liệu pháp lý của dự án đầu tư (nếu có) 

7ế Phụ lục VII: Báo cáo về các vụ việc tranh chấp của tổ chức phát hành (nếu 
có) 

8. Các phụ lục khác (nếu có). 
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Phu luc số 03 
Mau Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công 
chủng, chào bán co phiếu đế hoán đoi, phát hành thêm co phiếu, mua lại cố 

phiếu, bán co phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lầp - Tư do - Hanh phúc 

CAM KÉT BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CỒ PHIÉU RA CÔNG CHÚNG 
Cổ phiếu: (tên cổ phiếu) 

I. Các bên tham gia cam kết 

1. Tố chức phát hành (dưới đây gọi là Bên được bảo lãnh) 

- Tên tổ chức phát hành: 

- Địa chỉ: 

- Giấy chứng nhận ĐKDN số do .... cấp ngày (nêu thông tin 
về Giấy chứng nhận ĐKDN cấp lần đầu và thay đổi lần cuối cùng) 

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức phát hành: Ông (Bà)... (ghi 
rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay) 

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành (dưới đây gọi là Bên bảo lãnh) 

- Tên (tên của tố chức bảo lãnh phát hành chính trong trường họp bảo 
lãnh phát hành theo tổ họp): 

- Địa chỉ: 

- Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán số do 
cấp ngày.../../.. 

- Giấy phép hoạt động bảo lãnh phát hành số do cấp ngày.../../.. 

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức bảo lãnh: Ông (Bà)... (ghi rõ 
họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay) 

IIỂ Các điều khoản bảo lãnh 
Chúng tôi gồm Bên bảo lãnh và Bên được bảo lãnh cùng nhau ký 

Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu... (tên cổ phiếu) theo các điều khoản 
sau: 

Điều 1: Cổ phiếu được bảo lãnh phát hành 



í  t  

Irp A A t • A . Tên cô phiêu: 

2. Loại cổ phiếu: 

3. Mệnh giá: 

4. Thời gian phát hành dự kiến: 

5. Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 

6. Tổng số cổ phiếu cam kết bảo lãnh: 

Trong đó: 

Tên tổ chức bảo lãnh Số lượng cổ phiếu bảo 
lãnh % 

Phí bảo 
lãnh phát 

hành 
Tổ chức bảo lãnh A 

Tổ chức bảo lãnh B 

Tổng 100 

Điều 2.ể Phương thức bảo lãnh 

Bên bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành cổ phiếu theo phương thức (nêu 
một trong các phương thức dưới đây): 
1. Cam kết chắc chắn (nêu 1 trong các hình thức): 

a) Bên bảo lãnh nhận mua toàn bộ (hoặc ... %) số cổ phiếu phát hành 
với: 

- Giá chiết khấu: ... đồng/1 cổ phiếu; hoặc: 

- Giá chào bán cổ phiếu ra công chúng và hưởng phí bảo lãnh ....% tổng 
giá trị cố phiếu bảo lãnh. 

b) Bên bảo lãnh cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại không được 
phân phối hết với giá: ... đồng/1 cổ phiếu. 

2ễ Cố gắng tối đa (ghi cụ thể nội dung) 

3. Hình thức khác (ghi cụ thể nội dung) 

Điều 3: Phương thức phân phối 
Bên bảo lãnh nhận tiến hành phân phối cổ phiếu theo: 

- Phương thức: (nêu rõ các phương thức ưu tiên trong trường hợp số 
lượng cổ phiếu đăng kỷ mua vượt quá sổ lượng cố phiếu phát hành ra 
công chúng): 

- Thời gian phân phối dự kiến: từ ngày 
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- Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu: 

- Thời gian chuyển giao cổ phiếu cho người mua: 

Điều 4.ể Thời hạn và phương thức thanh toán 

- Thời hạn và phương thức thanh toán số tiền thu được từ đợt chào bán: 

- Thời hạn và phương thức thanh toán phí bảo lãnh phát hành: 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh 

- Chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên 
quan đến việc lập, chỉnh sửa và gửi Hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có thoả 
thuận khác phải ghi rõ). 

- Chịu chi phí liên quan đến việc đăng ký chào bán (nếu có thoả thuận 
khác phải ghi rõ): 

+ Chi phí lập hồ sơ. 

+ Chi phí in ấn (hoặc mua) chứng chỉ cổ phiếu. 
+ ... 

- Có quyền được thông báo về kế hoạch, tiến độ, phương thức phân phối 
cố phiếu của Bên bảo lãnh. 

- Có quyền khiếu nại lên UBCKNN, các cơ quan pháp luật trong các 
trường hợp vi phạm cam kết của Bên bảo lãnh. 

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo lãnh 

- Phối họp với Bên được bảo lãnh lập Hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có 
thoả thuận khác phải ghi rõ). 

- Lập kế hoạch, tổ chức phân phối cổ phiếu. 

- Thông báo cho Bên được bảo lãnh biết về kế hoạch, tiến độ phân phối 
khi Bên được bảo lãnh yêu cầu. 

- Thông báo ra công chúng các thông tin liên quan đến quá trình chào 
bán, phân phối và chuyến giao cố phiếu. 

- Chịu chi phí liên quan đến việc phân phối số cổ phiếu nhận bảo lãnh 
(nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ). 

- Được hưởng phí bảo lãnh phát hành. 

- Có quyền khiếu nại lên UBCKNN, các cơ quan pháp luật trong các 
trường hợp vi phạm cam kết của Bên được bảo lãnh. 
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III. Trường hợp huỷ bỏ cam kết 

- Bên được bảo lãnh được quyền huỷ bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành 
trong các trường hợp sau: 

- Bên bảo lãnh được quyền huỷ bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành trong 
các trường hợp sau: 

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên: 

IV. Xử phạt (nêu rõ các điều khoản phạt khỉ các bên vi phạm cam kết) 

Vẳ Giải quyết tranh chấp 

Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên không được quy định trong 
hợp đồng này sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam hiện hànhẽ 

VIề Hiệu lực thi hành 

Cam kết này được lập thành 03 bản tạimỗi bên giữ 01 bản, 01 bản 
gửi ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong hồ sơ đăng ký chào bán. 

Bên được bảo lãnh 
{Tên tô chức phát hành) 

(người đại diện theo pháp luật) 
{Kỷ, ghi rõ họ tên và đổng dấu) 

ngày ... tháng... năm... 
Bên bảo lãnh 

(Tên tố chức bảo lãnh phát hành) 
(người đại diện theo pháp luật) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

4 



Phu luc số 04 
• • 

Mẩu Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thành lập mới 
doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng/doanh nghiệp thuộc lĩnh 

vực công nghệ cao/tổ chức tín dụng cổ phần 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chủng, 
chào bản cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cố phiếu, mua lại cố phiêu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiêu) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc 

Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thành lập mới doanh 
nghiệp thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng/doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công 

nghệ cao/tổ chức tín dụng cổ phần 

Cổ phiếu:... (tên cổ phiếu) 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giói thiệu về tổ chức đăng ký chào bán 

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủỳ. 

2. Vốn điều lệ dự kiến: 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

4. Điện thoại: Fax: 

II. Mục đích chào bán cổ phiếu 

IIIễCổ phiếu đăng ký chào bán 

1. Tên cổ phiếu: 

2. Loại cổ phiếu: 

3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng 

4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: đồng/cổ phiếu 

5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: đồng/cổ phiếu 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: cổ phiếu 

7. Thời gian dự kiến chào bán: 

8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: đồng 

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: từ ngày .... đến ngày 



10. Phương thức phân phối (thông qua bảo lãnh chào bán, đại lỷphát hành 
hay đẩu giá): 
IV. Các bên liên quan 
1. Tố chức bảo lãnh phát hành: 
2. Tổ chức tư vấn 
3. Tổ chức kiểm toán 
4. ... 

V. Cam kết của tổ chức phát hành 
1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và 
đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua 
cố phiếu chịu thiệt hại. 
2. Chúng tôi cam kết: 
- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán 
trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. 
- Sử dụng vốn huy động đúng mục đích đã nêu trong Bản cáo bạch. 
- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên. 
VI. Hồ sơ kèm theo 
1. Tài liệu chứng minh doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng các công 
trình cơ sở hạ tầng thuộc đề án phát triển kinh tế xã hội cấp Bộ, ngành hoặc 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
2. Dự thảo Điều lệ công ty; 
3. Văn bản chấp thuận phương án chào bán của cơ quan quản lý có thẩm 
quyền đối với các doanh nghiệp thành lập mới có vốn nhà nước; 
4. Bản cáo bạch; 
5. Cam kết bảo lãnh phát hành; 
6. Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
7. Cam kết chịu trách nhiệm liên đới của Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông 
sáng lập đối với phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ 
đợt chào bán cố phiếu ra công chúng; 
8. Cam kết của Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông sáng lập đưa cổ phiếu 
vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tố chức trong thời hạn 
một năm, kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động; 
9. Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng, trong đó xác định rõ 
tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào 
bán và phương án xử lý trong trường họp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán 
thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiếu như dự kiến; 
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10. Văn bản chỉ định Ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán; 
11. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận 
tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán; 
12. {Các tài liệu khác nếu cố). 

ngày ... thảng... năm ... 

(tên tô chức chào bán) 

Đại diện cổ đông sáng lập (đối vói việc đăng 
ký chào bán của doanh nghiệp thành lập mới 
thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ 

• • • c • o o • 

cao) 

hoặc Trưởng ban trù bị thành lập tổ chức tín 
dụng là công ty cổ phần (đối với việc đăng ký 
chào bán để thành lập tổ chức tín dụng là 
công ty cổ phần) 

{Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục số 05 
Mẩu Thông tin tóm tắt của các pháp nhân là cổ đông lớn của tổ chức 

tín dụng là công ty cổ phần 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dân việc chào bán chứng khoán ra công chúng, 
chào bán cố phiếu đế hoán đối, phát hành thêm co phiếu, mua lại cổ phiếu, bán co 

phiếu quỹ và chào mua công khai cố phiếu) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc 

THÔNG TIN TÓM TẮT VÈ TỎ CHỨC 

I. Giói thiệu về tổ chức dự kiến là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng là 
công ty cổ phần 

1. Tên tổ chức (đầy đủ): 

2. Tên giao dịch: 

3. Vốn điều lệ: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

5ẽ Điện thoại: Fax: 

6. Địa chỉ website: 

7. Nơi mở tài khoản: số hiệu tài khoản: 

8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm ... 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số: 

- Sản phấm/dịch vụ chính: 

9. Người đại diện theo pháp luật: 

II. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm x-l Năm X 
Tông giá tri tài sản 
Doanh thu thuần 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
Lơi nhuân khác 
Lơi nhuân trước thuê 
Lợi nhuận sau thuê 



IIIệ số cổ phần của tỗ chức tín dụng là công tỵ cổ phần được cổ đông lớn 
dự kiến mua 

ngày... tháng... năm... 

(Trưởng ban trù bị thành lập to chức 
tín dụng là công ty cố phần) 

{Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phu luc số 06 

Mầu Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dân việc chào bản chứng khoán ra công chúng, 
chào bán cô phiêu đế hoán đối, phát hành thêm co phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ 

phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu) 

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hanh phúc 

Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn 
Cô phiêu:... (tên co phiếu) 

Kỉnh gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

A. Giới thiệu về tổ chức/cá nhân đăng ký chào bán 

I. Đối với tổ chức đăng ký chào bán 

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ): 

2. Tên giao dịch: 

3. Vốn điều lệ: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

5. Điện thoại: Fax: 

6. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: số hiệu tài khoản: 

7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm .. do 
.... cấp (nêu thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu 
và thay đối lần cuối cùng). 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 

- Sản phấm/dịch vụ chính: 

II. Đối vói cá nhân đăng ký chào bán 
1. Tên cá nhân đăng ký chào bán (đây đủ): 

2. Ngày tháng năm sinh: 

3. Số CMTND hoặc hộ chiếu cấp ngày: 

4. Địa chỉ: 

5. Điện thoại: 

r  

Nơi câp: 
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B. Mục đích chào bán cổ phiếu 

c. Cổ phiếu đăng ký chào bán 

Irp /\ Á 1 Ẻ Ả . Tên CÔ phiêu: 

2. Loại cổ phiếu: 

3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng 

4. Số lượng cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu, chiếm : % số lượng cổ 
phiếu đang lưu hành 

Trong đó: số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: cổ phiếu 

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: cổ phiếu 

6. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán trên tổng số cổ phần hiện có: 

7ề Phương thức phân phối (thông qua bảo ỉãnh chào bản, đại ỉỷ phát hành 
hay đẩu giá): 

7. Thời gian dự kiến chào bán: 

8. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: từ ngày .... đến ngày 

D. Các bên liên quan 

1. Tố chức bảo lãnh chào bán: 

2. Tổ chức tư vấn: 

3. Tổ chức kiểm toán: 

4. ... 

Eằ Cam kết của tồ chức/cá nhân chào bán 

1. Chúng tôi/Tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và 
đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua 
cổ phiếu chịu thiệt hại. 

2. Chúng tôi/Tôi cam kết: 

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật vê 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán 
trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được úy ban Chứng khoán 
Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. 

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên. 
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G. Hồ sơ kèm theo: 

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (đối với cổ 
đông là công ty cổ phần); Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu (đối với cố 
đông là công ty trách nhiệm hữu hạn) thông qua việc bán cố phần và phương 
án chào bán; 

2. Bản cáo bạch; 

3. Tài liệu chứng minh cổ đông lớn là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần đăng 
ký chào bán và số cố phần này được phép chuyến nhượng theo quy định của 
pháp luật; 

4. Báo cáo tài chính; 

5. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận 
tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán. 

ngày ... tháng ... năm ... 

Tô chức (người đại diện theo pháp 
luật)/cả nhân chào bán chứng khoán 

ra công chủng 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phu luc số 07 
Mau Bản cáo bạch chào bán cố phiếu ra công chúng của cố đông lớn 

(Ban hành kèm theo Thông tirsố 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoản ra công chủng, 
chào bán co phiêu đế hoán đối, phát hành thêm cố phiếu, mua lạỉ co phiếu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cố phiếu) 

(trang bìa) 

UỶ BẠN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẪ~P CHỨNG NHẬN ĐẢNG KÝ CHÀO BÁN CÓ PHIÉU 
RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐẴNG KỶ CHÀO BÁN CỎ PHIÉU ĐẢ THỤC 
HIỆN THEO CÁC QUỴ ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO 
GIÁ TRỊ CỦA CỎ PHIÉU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIÈU NÀY LÀ BÁT HỢP PHÁP. 

BẢN CÁO BACH 

CÔNG TY: ẠBC 
Giấy chứng nhận ĐKDNso .... do.... cấp ngày ...tháng...năm.... 

(nêu thông tin vê Giấy chứng nhận ĐKDN cấp lần đầu và thay đoi lần cuổỉ cùng) 

CẢ NHẢN: ABC 

CHÀO BÁN CÔ PHIÊU... RA CÔNG CHÚNG 
(Giây chứng nhận đăng kỷ chào bán sổ . . ,/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước câp ngày . . . tháng. . . năm . . .) 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: từ ngày: 
Phụ trách công bô thông tin: 

Họ tên: sổ điện thoại: 



(trang bìa) 

CÔNG TY: ABC 
(Giấy chứng nhận ĐKDNso .... do.... cấp ngày...thảng...năm ....) 

(nêu thông tin về Giấy chứng nhận ĐKDN cấp lần đầu và thay đổi lần cuối cùng) 

CÁ NHÂN: ABC 

CHÀO BÁN CỎ PHIÉU RA CÔNG CHÚNG 

m Ạ  _Ậ 1 .  •  Ặ _ _  Tên co phiêu: 
Mệnh giá: 
Giá bán: 
Tổng số lượng chào bán: (nêu rõ số lượng chào bán ra công chủng và sổ 
lượng bán thăng cho các nhà đầu tư có to chức, nếu có) 
Tổng giá trị chào bán: 

TÒ CHỨC KIÊM TOÁN: 

CÔNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, so fax giao dịch) 

TỎ CHỨC TƯ VẨN: 
CÔNG TY : {ghì rõ địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax giao dịch) 
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{trang bìa) 

MỤC LỤC 

Trang 
Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán 

Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản 
cáo bạch 

Các khái niệm 

Giói thiệu về tổ chức/cá nhân thực hiện chào bán cổ phiếu 

Tình hình và đặc điểm của tổ chức có cổ phiếu được chào 
bán 
Cổ phiếu chào bán 

Mục đích chào bán 

Các đối tác liên quan tới đợt chào bán 

Xác nhận của tổ chức có cổ phiếu được chào bán về các 
thông tin liên quan đến tổ chức này 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH • • 

Iệ CÁC NHÂN TÓ RỦI RO (phân tích rõ ảnh hưởng của các nhân tổ rủi ro đến 
đợt chào bán, giả cô phiêu chào bản) 

IIế NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐÓI VỚI NỘI DUNG BẢN 
CÁO BẠCH 

1. TỔ chức/cá nhân thực hiện chào bán 

Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 
hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Đại diện chủ sở hữu hoặc Giám đốc 

Chúng tôi/Tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch 
này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, 
chính xác của những thông tin và số liệu này. 

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tuệ vấn 

Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: 

Chức vụ: 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do (tên tổ 
chức bảo lãnh phát hành, tố chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư 
vấn (hợp đồng bảo lãnh phát hành) với (tên to chức/cả nhãn thực hiện chào 
bán). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ 
trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách họp lý và cấn trọng dựa 
trên cơ sở các thông tin và số liệu do (tên tố chức phát hành) cung cấp. 

III. CÁC KHÁI NIỆM 

(Những từ, nhỏm từ viết tắt hoặc khó hiểu, hoặc có thế gây hiểu lầm được thể 
hiện trong Bản cảo bạch cân phải định nghĩa) 

IV. GIỚI THIỆU VÈ TỎ CHỨC/CÁ NHÂN THựC HIỆN CHÀO BÁN CỎ PHIÉU 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển (đối với tổ chức) 

2. Mối quan hệ vói công ty có cổ phiếu được chào bán (nếu có) 

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sỏ" hữu 
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V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỎ CHỬC CÓ CÔ PHIÉU Được CHÀO 
BÁN 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

2. Cơ cấu tổ chức công ty (và CO' cấu trong tập đoàn, nếu có) (thể hiện 
bằng sơ đồ và kèm theo diên giải) 

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 
và luỹ kế đến quý gần nhất 

Chỉ tiêu Năm 
x-l 

Năm 
X 

% 
tăng 
giảm 

Luỹ kế 
đến 
quý 
gần 
nhất 

* Đối với tổ chức không phải là tổ chức 
tín dụng và to chức tài chính phỉ ngân 
hàng: 

Tống giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

* Đổi với tổ chức tín dụng và to chức tài 
chính phỉ ngân hàng: 

Tống giá trị tài sản 

Doanh thu hoặc Thu nhập lãi và các 
khoản thu nhập tương tự 

Thuế và các khoản phải nộp 

Lợi nhuận trước thuế 

Lơi nhuân sau thuế 

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
4.1. Đối với các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính 
phỉ ngân hàng: 

Các chỉ tiêu Năm X -1 Năm X Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
^ — 
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+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá von hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở 
hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) 
r  f  •> 

4.2. Đôi với tô chúc tín dụng và tô chức tài chính phi ngân hàng: 

Chỉ tiêu Năm x-l Năm X Ghi chú 

1. Vốn tự có 

- Vốn điều lệ 
- Tỷ lệ an toàn vốn 

6 



2. Chất lượng tài sản 

- Tỷ lệ nợ xấu 
- (Số dư các khoản cho vay và ứng 

trước khách hàng + các khoản 
cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

- Tài sản có sinh lời/Tong tài sản 
có nội bảng 

3. Ket quả hoạt động kinh doanh 

- Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở 
hữu bình quân 

- Thu nhập dịch vụ/Tống thu nhập 
- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch 

vu/Lơi nhuân trước thuế 

4. Khả năng thanh khoản 

- Khả năng thanh toán ngay 
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được 

sử dụng cho vay trung và dài hạn 

(Tính toán các hệ số trên áp dụng theo các quy định hướng dẫn về xếp loại 
ngân hàng thương mại co phân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

5. Ke hoạch lợi nhuận và cầ tức năm tiếp theo 

Chỉ tiêu Năm x+l Chỉ tiêu 
Ke hoạch % tăng giảm so với 

năm X 

Doanh thu thuần hoặc 
Thu nhập lãi và các 
khoản thu nhập tương 
đương 

Lơi nhuân sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/vốn chủ sở hữu 

Cổ tức 

- Nêu căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên. 

6ễ Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 



7ề Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ 
phiếu được chào bán (thông tin về trải phiếu chuyến đôi, thông tin vê các hợp 
đông thuê sử dụng đât...); 

8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tói công ty mà có thế 
ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán (nếu có) 

VI. CỎ PHIÉU CHÀO BÁN 

1. Loại cổ phiếu 

2. Mệnh giá 

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán (nêu rõ tỷ lệ cổ phiếu được bán thẳng 
cho các nhà đâu tư có tô chức, nêu có) 

4ế Giá chào bán dự kiến 

5ề Phưong pháp tính giá 

6. Phương thức phân phối (Đại lý hay bảo lãnh phát hành, tên, trách nhiệm 
của từng tô chức tham gia phân phoi co phiếu) 

7. Thòi gian phân phối cổ phiếu 

8. Đăng ký mua cổ phiếu (Thời hạn, sổ lượng, phương thức thanh toán, 
chuyên giao cô phiếu, quyền lợi người mua cô phiếu, so lượng cô phiếu đặt 
mua tối thiêu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cô phiếu trong trường 
hợp sô lượng co phiếu đăng ký mua không đạt mức toi thiếu) 

9. Giói hạn về tỷ lệ nắm giữ đối vói ngưòi nưóc ngoài (tỷ lệ tham gia của 
nhà đâu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành và 
phù hợp với các điêu ước quốc tế) 

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 

11. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến 
co phiếu chào bán) 

12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu 

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

VIII. CÁC ĐÓI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính và giới thiệu sơ bộ các đối tác có liên quan 
đến đợt chào bán: tố chức bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành, tố chức 
kiếm toán, tư vấn... 

- Tổ chức bảo lãnh phát hành (hoặc tư vấn phát hành) phải nêu rõ ý kiến của 
mình về đợt chào bán; số lượng cố phiếu bảo lãnh phát hành hoặc đại lý; các 
khoản phí và điều kiện kèm theo. 
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IX. BÁO CÁO CỦA TỎ CHỨC CÓ CỔ PHIÊU ĐƯỢC CHÀO BÁN VÈ CÁC 
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐÉN TỎ CHỨC NÀY 

xể NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DÁU CỦA ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC/CÁ NHÂN 
THựC HIỆN CHÀO BÁN, TỎ CHỨC Tư VÁN, TỎ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT 
HÀNH (NÉễU CÓ) 

XI. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị 
(đối với cố đông là công ty cổ phần); Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu 
(đối với cố đông là công ty trách nhiệm hữu hạn) thông qua việc bán cố 
phần và phương án chào bán; 

2. Phụ lục II: Tài liệu chứng minh cổ đông lớn là chủ sở hữu hợp pháp số cổ 
phần đăng ký chào bán và số cố phần này được phép chuyến nhượng theo 
quy định của pháp luật; 

3ẽ Phụ lục III: Báo cáo tài chính của tổ chức có cổ phiếu được chào bán; 

4. Phụ lục IV: Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong 
tỏa nhận tiền mua cố phiếu của đợt chào bán; 

5. Các phụ lục khác (nếu có). 
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Phụ lục số 08 

Mau Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dân việc chào bán chứng khoán ra công chủng, 
chào bản cô phiếu đế hoán đối, phát hành thêm cô phiếu, mua lại cố phiếu, bản cố 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiếu) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đốc lâp - Tự do - Hanh phúc 

Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 

Trái phiếu:Ể.. (tên trái phiếu) 

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giói thiệu về tổ chức đăng ký chào bán 

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ): 

2. Tên giao dịch: 

3. Vốn điều lệ: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

5. Điện thoại: Fax: 

6. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: số hiệu tài khoản: 

7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm do 
Sở Ke hoạch và Đầu tư cấp (nêu thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp cấp lần đầu và thay đối lần cuối cùng) 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: 

II. Giói thiệu về tổ chức nhận bảo đảm (trường hợp chào bán trái phiếu 
có bảo đảm) 
1. Tên tổ chức nhận bảo đảm: 

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm do 
Sở Ke hoạch và Đầu tư cấp (nêu thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp cấp lần đầu và thay đối lần cuối cùng). 
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3. Trụ sở chính 

4. Người đại diện theo pháp luật 

5. Phương thức bảo đảm (bằng bảo lãnh thanh toán hay bảo đảm bằng tài 
sản) 

III. Mục đích chào bán trái phiếu 

IV. Trái phiếu đăng ký chào bán 

1. Tên trái phiếu: 

2. Loại trái phiếu: 

3. Thời hạn trái phiếu: ể.. năm 

4. Kỳ hạn trả lãi: 

5. Mệnh giá trái phiếu: đồng 

6. Số lượng trái phiếu hiện có: 

7. Giá bán dự kiến: đồng/trái phiếu 

8. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: trái phiếu 

9. Thời gian dự kiến chào bán: 

10. Tỷ lệ số trái phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số trái phiếu hiện có: 

11. Thời gian đăng ký mua trái phiếu dự kiến: từ ngày .... đến ngày 

12. Phương thức phân phối (thông qua bảo lãnh phát hành, đại lý chào bán 
hay đấu giá): 

13. Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán 
trái phiếu chuyến đối): Điều kiện, thời hạn tiến hành chuyến đối, tỷ lệ chuyến 
đổi và phương pháp tính giá chuyển đổi, các điều khoản khác (nếu có) 

14. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp phát 
hành trái phiếu kèm theo chứng quyền): 

V. Các bên liên quan 

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành: 

2. Tổ chức tư vấn: 

3. Tổ chức kiểm toán 

VI. Cam kết của tổ chức phát hành 
1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và 
đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có the làm cho người mua 
trái phiếu chịu thiệt hạiễ 



2. Chúng tôi cam kết: 

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

- Không có bất kỳ tuyên bổ chính thức nào về việc chào bán chứng khoán 
trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. 

- Sử dụng vốn huy động đúng mục đích đã nêu trong Bản cáo bạch. 

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên. 

VII. Hồ sơ kèm theo 

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 
viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử 
dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng; 

2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái 
phiếu ra công chúng; 

3. Điều lệ công ty; 

4. Bản cáo bạch; 

5. Báo cáo tài chính; 

6. Cam kết bảo lãnh phát hành trái phiếu (nếu có)\ 

7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất (nếu 
có); 

8. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về 
điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích họp pháp của nhà 
đầu tư và các điều kiện khác; 

9. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
Giám đốc, Ban kiếm soát của tố chức chào bán; 

10.Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận 
tiền mua cố phiếu của đợt chào bán; 

11. (Các tài liệu khác nếu cỏ). 

ngày... thảng... năm... 

(tên tô chức chào bán) 

(người đại diện theo pháp luật) 

(kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục số 09 
Mầu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/20ỉ 5/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dân việc chào bán chứng khoán ra công chúng, 
chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm co phiếu, mua lại cô phiêu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiêu) 

(trang bìa) 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÁP CHỬNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀỌ BÁN TRẢI 
PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐÃNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIỆU ĐÃ 
THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM 
BẢO GIÁ TRI CỦA TRẢI PHIÉU. MOI TỤYÊN BỎ TRẢI VỚĨ ĐIÊU NẢY LÀ BÁT HỢP PHÁP. 

BẢN CÁO BẠCH 

CONG TY: ẠBC 
(Giấy chứng nhận ĐKDNso .... do.... cấp ngày ...tháng ...năm....) 

(nêu thông tin vê Giấy chúng nhận ĐKDN cấp lần đầu và thay đôi lần cuôi cùng) 

CHÀO BÁN TRÁI PHIÉƯ RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận đăng kỷ chào bản số. . ./GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước câp ngày . . . tháng. . ằ năm . . .) 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH: 
Công ty: 
Công ty: 

TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH (nếu cỏ): 
Công ty: 
Công ty : 

Bản cáo bạch này và tài liệu bỏ sung sẽ được cung cấp tại: từ ngày:. . 

Phụ trách công bố thông tin: 
Họ tên: sổ điện thoại: 

(trang bìa) 
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CÔNG TY: ABC 
(Giấy chứng nhận ĐKĐNsổ.... do.,., cấp ngày ...tháng ...năm ....) 

(nêu thông tin về Giấy chứng nhận ĐKDN cấp lần đầu và thay đôi lần cuối cùng) 

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

r  

lên trái phiêu: 
Loại trái phiếu: (cỏ đảm bảo? không có đảm bảo? chuyến đôi? có kèm 
theo chứng quyển?) 
Thời gian đáo hạn: 
Lãi suất: 
Kỳ hạn trả lãi: 
Mệnh giá: 
Giá bán: 
Tông sô lượng chào bán: ( nêu rõ số lượng chào bán ra công chúng và sổ 
lượng bản thăng cho các nhà đầu tư có tố chức, nếu cỏ) ? 
Tông giá trị chào bán: 

TÓ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH: 

1. CÔNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sổ fax giao 
dịch) 

2. CÔNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chỉnh, so điện thoại, sổ fax giao 
dịch) 

TỎ CHỨC ĐÒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (nếu có): 
1. CÔNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax giao 

dịch) 
2. CỒNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, so điện thoại, so fax giao 

dịch) 

TÓ CHỨC KIẺM TOÁN: 

CÔNG TY : {ghi rõ địa chỉ trụ sở chỉnh, sổ điện thoại, so fax giao 
dịch) 

Tố CHỨC TƯ VẨN: 

CÔNG TY : {ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổfax giao 
dịch) 

TÓ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU: 

CÔNG TY: {ghi rõ địa chỉ trụ sở chỉnh, sổ điện thoại, sổ fax giao 
dịch) 
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{trang bìa) 

MỤC LỤC 

Trang 
Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến giá trái phiếu chào bán 

Những người chịu trách nhiệm chính đối vói nội dung Bản 
cáo bạch 

Các khái niêm 

Tình hình và đặc điểm của tổ chức phát hành 

Trái phiếu chào bán 

Mục đích chào bán 

Kế hoạch sử dụng sổ tiền thu được từ đợt chào bán 
• • o • • 

Các đối tác liên quan tói đợt chào bán 

Phụ lục 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. CÁC NHÂN TÓ RỦI RO (phân tích rõ ảnh hưởng của các nhân tố rủi ro đến 
đợt chào bán, giá trái phiếu chào bán và dự án sử dụng von thu được từ đợt 
chào bán) 

lắ Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi 
ngân hàng 

1.1 Rủi ro về kinh tế 

1.2 Rủi ro về luật pháp 

1.3 Rủi ro đặc thù (ngành, công ty, lĩnh vực hoạt động) 

1.4 Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng vốn từ đợt chào bán 

1.5 Rủi ro pha loãng (đối với trái phiếu chuyển đổi) 

1.6 Rủi ro quản trị công ty (sau khi chuyển đổi thành cổ phiếu tăng vốn điều 
lệ) ' 

1.7 Rủi ro khác 

2. Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phỉ ngân hàng 

2.1 Rủi ro về lãi suất: (Phân tích tình hình huy động và cho vay, chênh lệch 
giữa kỳ hạn tiên gửi và tiền vay, từ đó những biến động vê lãi suât đã gây tác 
động thê nào tới giá trị các khoản tiền gửi và cho vay) 

2.2 Rủi ro về tín dụng: (Phân tích rủi ro có thể xảy ra do có một sổ công ty vì 
lý do cụ thê nào đó có thế không trả được nợ vay) 

2.3 Rủi ro về ngoại hối: (Biến động tỷ giá đã gây tác động thế nào đến giá trị 
của các loại tài sản có và nợ băng ngoại tệ. Kêt quả ròng của các tác động này 
là thuận lợi hay bất lợi) 

2.4 Rủi ro về thanh toán: (Phân tích khả năng cỏ thê xảy ra việc rút tiền đột 
xuất với khối lượng lớn của người gửi tiền và khả năng của ngân hàng trong 
việc bảo đảm tiên mặt đê đáp ứng yêu cảu rút tiên thường xuyên và đặc biệt là 
nhu câu đột xuãt của khách hàng) 

2ắ5 Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng: (Phân tích các giao dịch kỳ hạn, các 
khoản cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng gây ra những tác 
động gì đến tình hình tài chính của ngân hàng) 

2.6 Rủi ro luật pháp: 

2.7 Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng vốn từ đợt chào bán: 

2.8 Rủi ro pha loãng (đối với trái phiếu chuyến đối): 

2.9 Rủi ro khác: (Rủi ro bẩt khả kháng: thiên tai, địch hoạ...) 
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐÓI VỚI NỘI DUNG BẢN 
CÁO BẠCH 

1. Tổ chức phát hành 
Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông/Bà: Chức vụ: Giám đốc (Tổng giám đốc) 

Ông/Bà: Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài 
chính) 

Ông/Bà: Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát 

Chúng tôi đảm bảo ràng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này 
là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 
xác của những thông tin và số liệu này. 

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành, Tổ chức tư vấn 

Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: 

Chức vụ: 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do (tên to 
chức bảo lãnh phát hành, to chức tư vẩn) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư 
vẩn (họp đồng bảo lãnh phát hành) với (tên to chức phát hành). Chúng tôi đảm 
bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này 
đã được thực hiện một cách họp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và 
sô liệu do (tên tô chức phát hành) cung cấp. 

III. CÁC KHÁI NIỆM 

(Những từ, nhỏm từ viết tắt hoặc khó hiểu, hoặc có thể gây hiểu lầm được thể 
hiện trong Bản cáo bạch cần phải định nghĩa) 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIẺM CỦA TỞ CHỨC PHÁT HÀNH 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

2. Cơ cấu tổ chức công ty (và cơ cấu trong tập đoàn, nếu có) (thể hiện 
băng sơ đô và kèm theo diễn giải) 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty (thể hiện bằng sơ đồ và kèm theo 
diên giải) 

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, 
những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc 
cố phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi 
phối đối với tố chức phát hành 

5. Giói thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty (thời điểm tăng vốn, giá trị 
vôn tăng thêm, hình thức tăng von, đom vị cấp, ý kiến kiếm toán về tình hình sử 
dụng vôn thu được từ các đợí chào bản gần nhất) 
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6. Hoạt động kinh doanh 
ốế7. Đối với tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài 
chính phi ngân hàng 
6.1.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm (tỷ lệ từng loại sản 
phãm/dịch vụ trong doanh thu, lợi nhuận) 

6.1.2 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

6.1.3 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết (nêu tên, giá 
trị, thời điếm kỷ kết, thời gian thực hiện, sản pham, đoi tác trong hợp đông) 

6.2. Đối với tổ chức tín dụng và tồ chức tài chỉnh phi ngân hàng 

6.2.1 Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: 

- Chủng loại và chất lượng sản phấm/dịch vụ; 

- Huy động vốn (Cơ cẩu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài 
nước của tô chức phát hành trong 2-3 năm gân nhât); 

- Hoạt động tín dụng (Hiệu quả, tỷ lệ an toàn vốn, tổng dư nợ cho vay, tỷ ỉệ 
nợ khó đòi, rủi ro lãi suất, phân loại... trong 2-3 năm gân nhât); 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (Tinh hình hoạt động kinh 
doanh ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh 
toán quốc tê trong 2-3 năm gần nhất); 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có). 

6.2.2 Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh đang thực hiện. 

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kỉnh doanh trong 2 năm gần nhất 
và luỹ ke đến quý gần nhất 

- Kết quả hoạt động kinh doanh 

Chỉ tiêu Năm 
x-l 

Năm 
X 

% 
tăng 
giảm 

Luỹ kế đến 
Quý gần 

nhất 

* Đổi với tổ chức không phải là tổ 
chức tín dụng và tô chức tài chính 
phi ngân hàng: 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 
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Tỷ lệ lợi nhuận chia hoặc trả cố tức 

* Đóíổ với tô chức tín dụng và to 
chức tài chính phỉ ngân hàng: 

Tống giá trị tài sản 

Doanh thu hoặc Thu nhập lãi và các 
khoản thu nhập tương tự 

Thuế và các khoản phải nộp 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

- Các chỉ tiêu khác (tùy theo đặc điếm riêng của ngành, của công ty đê làm 
r  '  y r  

rõ kêt quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gân nhât) 

8. Chính sách chia lợi nhuận hoặc cổ tức (nêu rõ tỷ lệ lợi nhuận đã chia 
hoặc tỷ lệ co tức trong hai năm gần nhất và các chính sách liên quan đên việc 
chia lợi nhuận hoặc trả co tức, trường hợp phát hành trái phiêu chuyên đôi) 

9. Tình hình tài chính 

9.1 Đối với các tổ chức không phải là tồ chức tín dụng và tổ chức tài chính 
phì ngân hàng 

9.1.1 Các chỉ tiêu cơ bản (trong năm gân nhất) 

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn: (cỏ thanh toán đúng hạn và đầy đủ các 
khoản nợ không?) 

- Các khoản phải nộp theo luật định: (có thực hiện theo luật định?) 

- Tổng dư nợ vay: (ghi rõ nợ quả hạn, tổng dư nợ bảo lãnh (nếu cỏ), quá hạn 
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nguyên nhân dân đến nợ quá hạn, khả năng 
thu hồi) 

- Tình hình công nợ hiện nay: (tổng số nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả) 

9.1.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (tuỳ theo từng ngành) 

Các chỉ tiêu Năm X - 1 Năm X Ghi chú 

1 ề Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàns tồn kho 

Nơ ngắn han 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn* 
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+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hê số Nơ/Vốn của các nhà đầu tư** 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng luân chuyến hàng hoá: 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho 

+ Vòng quay tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn của 
các nhà đầu tư ** 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh 
thu thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Tổng tài 
sản 

+Thu nhâp trên cổ phần (EPS) 
í 1 1 V / 

* Chi tiêu Nợ để tính toán các hệ sổ trên là Tổng nợ ngắn hạn và dài hạn. 
** Chỉ tiêu Vốn của các nhà đầu tư áp dụng theo quy định trong Hệ thống chuẩn mực 
kê toán Việt Nam do Bộ Tài chỉnh ban hành. 

9.2 Đối với tồ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng 

Chỉ tiêu Năm x-l Năm X Ghi chú 

1. Vốn tự có 

- Vốn điều lê 
- Tỷ lệ an toàn vôn 
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2. Chất lượng tài sản 

- Tỷ lệ nợ xấu 
- (Số dư các khoản cho vay và ứng 

trước khách hàng + các khoản 
cho vay các tố chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

- Tài sản có sinh lời/Tống tài sản 
có nội bảng 

3. Kết quả hoạt động kinh doanh 

- Lợi nhuận trước thuế/vổn chủ sở 
hữu bình quân 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 
- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch 

vu/Lơi nhuân trước thuế 

4. Khả năng thanh khoản 

- Khả năng thanh toán ngay 
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được 

sử dụng cho vay trung và dài hạn 

(Tỉnh toán cảc hệ số trên áp dụng theo các quy định hướng dẫn về xếp loại 
ngân hàng thương mại cô phần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

10. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 

- Danh sách (Tên, tuổi, sốCMND) 

- Sơ yếu lý lịch, bao gồm các nội dung sau: 

+ Chức vụ hiện tại, chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác, các công tác đã 
trải qua, bằnq cấp, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân, đại diện sở hữu và 
nhữnq người liên quan, tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác', 

+ Các khoản nợ đối với công ty ị nếu có); 

+ Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành ị nếu có). 

l l ệ  T à i  s ả n  (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của công ty) 

12. Ke hoạch chào bán trái phiếu trong 03 năm tới (loại, tổng giá trị, thời 
hạn,...) 

13. Ke hoạch lợi nhuận năm tiếp theo 

Chỉ tiêu Năm x+l Chỉ tiêu 
Ke hoạch % tăng giảm so với 

năm X 
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Doanh thu thuần hoặc 
Thu nhập lãi và các 
khoản thu nhập tương 
đương 

Lơi nhuân sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/vốn chủ sở hữu 

- Nêu căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên 

14ẳ Đánh giá của tỗ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận 
o • • • 

15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát 
hành (thông tin về các loại trái phiếu đã phát hành nhưng chưa đến hạn thanh 
toán hoặc chuyên đôi, thông tin vê các hợp đồng thuê sử dụng đát...) 

16. Các thônạ tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty có thể 
ảnh hưởng đến giá trái phiếu chào bán (nếu có) 

V. TRÁI PHIÉU CHÀO BÁN 

1. Các văn bản pháp lý liên quan đến đợt chào bán 

2. Loại trái phiếu 

3. Lãi suất 

4. Kỳ hạn trả lãi 

5. Mệnh giá 

6. Tổng số trái phiếu dự kiến chào bán (nêu rõ tỷ lệ trái phiếu được bán 
thăng cho các nhà đâu tư có tố chức, nếu có) 

7. Giá chào bán dự kiến 

8. Phương pháp tính giá 

9. Phương thức phân phối (Đại lý hay bảo lãnh phát hành, tên, trách nhiệm 
của từng tô chức tham gia phân phổi trải phiếu) 

10.Thời gian phân phối trái phiếu 
l l ế  Đ ă n g  k ý  m u a  t r á i  p h i ế u  (Thời hạn, sổ lượng, phương thức thanh toán, 
chuyên giao trải phiêu, quyên lợi người mua trái phiếu, sổ lượng trải phiếu đặt 
mua tôi thiêu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua trái phiếu trong 
trường hợp sô lượng trái phiếu đăng ký mua không đạt mức toi thiếu) 

12. Quyền của người sở hữu trái phiếu 
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13. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp chào bán trái phiếu 
chuyên đối, chào bán trái phiêu có kèm chứng quyên) 

- Các quyền kèm theo trái phiếu; 

- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền; 

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyến đối; 

- Phương pháp tính và đền bù thiệt hại trong trường họp không thực hiện 
được quyền; 

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng 
quyền. 

14. Cam kết về bảo đảm (trong trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm) 

- Tên tô chức bảo đảm 

- Hình thức bảo đảm (bảo lãnh thanh toán một phần hay toàn bộ hay bảo 
đảm băng tài sản) 

- Tài sản bảo đảm (liệt kê chi tiết tài sản, giả trị tài sản, tên tố chức định giá, 
cách tỉnh, hợp đông bảo hiếm, nếu có ...) 

15. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến 
trái phiếu chào bán) 

16. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu (đối với 
trường hợp tố chức phát hành là ngân hàng thương mại thì phải lựa chọn một 
ngân hàng thương mại khác để mở tài khoản phong toả) 

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

1. Mục đích chào bán 

2. Phương án khả thi (trường hợp huy động vốn để thực hiện các dự án đầu 

- Nêu rõ phương án khả thi (hoặc luận chứng kinh tế) do cơ quan nào lập 
(trường hợp do chính tố chức phát hành lập phải nói rõ), đã được cấp có thấm 
quyền phê duyệt (nếu có). 

- ĩ'rình bày các nội dung chính của phương án khả thi (luận chứng kinh tế) 
như: mục đích, cơ sở lý luận và thực tiễn, kế hoạch triến khai, đối tác tham gia, 
các vấn đề về tài chính .... 

- Trường hợp huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư có tài trợ bổ sung của 
ngân hàng, cần nêu rõ cam kết cấp hạn mức tín dụng của ngân hàng. 

- Ý kiến của tổ chức chuyên môn độc lập về phương án khả thi (nếu có). 
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VII. KÉ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ SÓ TIÈN THU Đươc TỪ ĐỢT CHÀO 
BÁN (Nêu rõ từng bước kế hoạch sử dụng và trả nợ sổ tiền thu được từ đợt 
chào bán) 

VIII. CÁC ĐÓI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính và giới thiệu sơ bộ các đối tác có liên quan 
đến đợt chào bán: tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành, đại diện 
người sở hữu trái phiếu, tổ chức kiếm toán, tư vấn... 

- Tổ chức bảo lãnh phát hành (hoặc tư vấn phát hành) phải nêu rõ ý kiến của 
mình về đợt chào bán, số lượng trái phiếu bảo lãnh phát hành hoặc đại lý, các 
khoản phí và điều kiện kèm theo. 

IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DÁU CỦA ĐẠI DIÊN TỎ CHỨC PHÁT 
HÀNH, TỎ CHỨC TƯ VẤN, TỎ CHỨC BẢO LÃNH PHAT HANH (NÉU CÓ) 

X. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

2. Phụ lục II: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội 
đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty 

3. Phụ lục III: Điều lệ công ty 

4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tài chính quý gần nhất 

5. Phụ lục V: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần 
nhất (nếu có) 

6. Phụ lục VI: Danh mục các văn bản tài liệu liên quan đến thông tin công bố 
trong Bản cáo bạch và các tài liệu pháp lý của dự án đầu tư (nếu có) 

7. Phụ lục VII: Báo cáo về các vụ việc tranh chấp của tổ chức phát hành (nếu 
có) 

8. Phụ lục VIII: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với 
nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp 
pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác; 

9. Các phụ lục khác (nếu cỏ). 
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Phụ lục số 10 
Mẩu Cam kết bảo lãnh phát hành trái phiếu ra công chúng 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bản chứng khoản ra công 
chủng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm co phiếu, mua lại cô 

phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai co phiêu) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp - Tư do - Hạnh phúc 

CAM KÉT BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIÉU 
RA CÔNG CHỦNG 

Trái phiếu (tên trái phiếu) 

I. Các bên tham gia cam kết 

1. Tố chức phát hành (dưới đây gọi là Bên được bảo lãnh) 

- Tên tổ chức phát hành: 

- Địa chỉ: 

- Giấy chứng nhận ĐKDN số do .... cấp ngày (nêu thông tin về 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu và lần thay đối cuối 
cùng). 

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức phát hành: Ông (Bà)... (ghi rõ 
họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay) 

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành (dưới đây gọi là Bên bảo lãnh) 

- Tên (tên của tô chức bảo lãnh phát hành chính trong trường hợp bảo 
lãnh phát hành theo to hợp): 

- Địa chỉ: 

- Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty 
chứng khoán số do cấp ngày.../../., (nêu thông tin về Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu và lần thay đổi cuối cùng). 

- Giấy phép hoạt động bảo lãnh phát hành số do cấp ngày.../../.. 

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức bảo lãnh: Ông (Bà)... (ghi rõ 
họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay) 
II. Các điều khoản bảo lãnh 

Chúng tôi gồm Bên bảo lãnh và Bên được bảo lãnh cùng nhau ký Cam 
kết bảo lãnh phát hành trái phiếu... (tên trái phiếu) theo các điều khoản sau: 
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Điều 1: Trải phiếu được bảo lãnh phát hành 

1. Tên trái phiếu: 

2. Loại trái phiếu: 

3. Mệnh giá: 

4. Thời hạn: ... năm 

5. Kỳ hạn trả lãi: 

6. Lãi suất: 

7. Thời gian chào bán dự tính: 

8. Tổng số trái phiếu đăng ký chào bán: 

9. Tổng số trái phiếu cam kết bảo lãnh: 

Trong đỏ: 

Tên tổ chức bảo lãnh Số lượng trái phiếu bảo 
lãnh phát hành % 

Phí bảo 
lãnh phát 

hành 

Tô chức bảo lãnh A 

Tổ chức bảo lãnh B 

? 
rri Tông 100 

Điều 2ễ* Phương thức bảo lãnh 

Bên bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành trái phiếu theo phương thức (nêu một 
trong các phương thức dưới đây)Ệ. 

1. Cam kết chẳc chấn (nêu 1 trong 2 hình thức): 

a) Bên bảo lãnh nhận mua toàn bộ (hoặc ... %) số trái phiếu phát hành 
với: 

- Giá chiết khấu: ... đồng/1 trái phiếu; hoặc: 

- Giá chào bán trái phiếu ra công chúng và hưởng phí bảo lãnh ....% tống 
giá trị trái phiếu bảo lãnh. 

b) Bên bảo lãnh cam kết mua toàn bộ số trái phiếu còn lại không được 
phân phối hết với giá: ... đồng/1 trái phiếu. 

2. Cố gắng tối đa (ghi cụ thể nội dung) 
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3. Hình thức khác (ghi cụ thể nội dung) 

Điều 3: Phuơng thúc phân phối 

Bên bảo lãnh nhận tiến hành phân phối trái phiếu theo: 

- Phương thức: (nêu rõ các phương thức ưu tiên trong trường hợp số 
lượng trái phiếu đăng ký mua vượt quả sô lượng trái phiêu phát hành ra 
công chủng): 

- Thời gian phân phối dự tính: từ ngày 

- Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu: 

- Thời gian chuyển giao trái phiếu cho người mua: 

Điều 4: Thời hạn và phương thức thanh toán 

- Thời hạn và phương thức thanh toán số tiền thu được từ đợt chào bán: 

- Thời hạn và phương thức thanh toán phí bảo lãnh phát hành: 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh 

- Chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên 
quan đến việc lập, chỉnh sửa và gửi Hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có thoả 
thuận khác phải ghi rõ). 

- Chịu chi phí liên quan đến việc đăng ký chào bán (nêu cổ thoả thuận 
khác phải ghi rõ): 

+ Chi phí lập hồ sơ. 

+ Chi phí in ấn (hoặc mua) chứng chỉ trái phiếu. 
+ ... 

- Có quyền được thông báo về kế hoạch, tiến độ, phương thức phân phối 
trái phiếu của Bên bảo lãnh. 

- Có quyền khiếu nại lên ƯBCKNN, các cơ quan pháp luật trong các 
trường hợp vi phạm cam kết của Bên bảo lãnh. 

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo lãnh 

- Phối hợp với Bên được bảo lãnh lập Hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có 
thoả thuận khác phải ghi rõ). 

- Lập kế hoạch, tổ chức phân phối trái phiếu. 

- Thông báo cho Bên được bảo lãnh biết về kế hoạch, tiến độ phân phối 
khi Bên được bảo lãnh yêu cầu. 

- Thông báo ra công chúng các thông tin liên quan đến quá trình phát 
hành, phân phối và chuyến giao trái phiếu. 
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- Chịu chi phí liên quan đến việc phân phối số trái phiếu nhận bảo lãnh 
(nếu có thoả thuận khác phải ghi rồ). 

- Được hưởng phí bảo lãnh phát hành. 

- Có quyền khiếu nại lên UBCKNN, các cơ quan pháp luật trong các 
trường họp vi phạm cam kết của Bên được bảo lãnh. 

III. Trường hợp huỷ bỏ cam kết 

- Bên được bảo lãnh được quyền huỷ bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành 
trong các trường hợp sau: 

- Bên bảo lãnh được quyền huỷ bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành trong các 
trường họp sau: 

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên: 

IV. Xử phạt {nêu rồ các điều khoản phạt khi các bên vi phạm cam kết) 

V. Giải quyết tranh chấp 

Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên không được qui định trong hợp 
đồng này sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam hiện hành. 

VIẾ Hiêu lưc thi hành • • 

Cam kết này được lập thành 03 bản tại mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản 
gửi kèm hồ sơ đăng ký chào bán lên ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH 

{Tên to chức phát hành) 

(người đại diện theo pháp luật) 
(Ký, qhi rõ họ tên và đóng dấu) 

ngày ... tháng ... năm ... 

BÊN BẢO LÃNH 

(Tên tổ chức bảo lãnh phát hành) 

(người đại diện theo pháp luật) 

(Kỷ, ghi rỗ họ tên và đóng dấu) 
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Phu luc số 11 
Mau Thông báo phát hành cố phiếu ra công chúng 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưởng dân việc chào bán chứng khoán ra công 
chúng, chào bán cô phiếu để hoán đôi, phát hành thêm cô phiếu, mua lại cô 

phiếu, bản cô phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiếu) 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỎ PHIÉU RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận đăng kỷ chào bản cô phiếu so.... /GCN-UBCK do Chủ 

tịch Uy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 

1. Tên tố chức phát hành: 

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

3. Số điện thoại: 

4. Số Fax: 

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu cố) 
6. Cổ phiếu chào bán: 

rp A A 1 * A - Tên cô phiêu: 

- Loại cổ phiếu: 

- Mệnh giá: 

- Số lượng đăng ký chào bán: 

7. Khối lượng vốn cần huy động: 

8. Mục đích huy động vốn: 

9. Giá bán ra công chúng (trường hợp giá xác định qua đấu thầu thì nêu 
phương thức đấu thau) 

10.Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 

11 .Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngàyđến ngày.../.../... 

12.Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch: (Tên, 
so điện thoại liên hệ, địa điếm của các đại lý phát hành). 

13.Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: (tên, địa 
chỉ, sô điện thoại) 

ngày... thảng... năm... 

(người đại diện theo pháp luật) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu luc số 12 • • 
Mẩu Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưởng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công 
chúng, chào bản cổ phiếu để hoán đoi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại co 

phiếu, bán cô phiếu quỹ và chào mua công khai cố phiếu) 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIÉU RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán sổ.... /GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước cẩp ngày 
I. Tên tổ chức phát hành: 
2ẻ Địa chỉ trụ sở chính: 
3. Số điện thoại: 
4. Số Fax: 
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu cỏ)\ 
6. Trái phiếu chào bán: 
- Tên trái phiếu: 
- Loại trái phiếu: 
- Mệnh giá: 
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 
- Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): 
- Thời hạn trái phiếu: ... năm 
- Kỳ hạn trả lãi: 
- Lãi suất: ...%/năm 
7. Khối lượng vốn cần huy động: 
8. Mục đích huy động vốn: 
9. Giá bán ra công chúng (trường hợp giả xác định qua đấu thầu thì nêu phương 
thức đấu thầu) 
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 
I I .  T h ờ i  h ạ n  n h ậ n  đ ă n g  k ý  m u a :  T ừ  n g à y . . . / . . . / . . .  đ ế n  n g à y . . . / . . . / . . .  
12. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch: (Tên, sô 
điện thoại liên hệ, địa điếm của các đại lý phát hành). 
13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu: (tên, địa chỉ, sổ 
điện thoại) 
14. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư. 

ngày ... tháng ... năm ... 
TỎ CHỨC PHÁT HÀNH 

(người đại diện theo pháp luật) 
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu luc số 13 
Mau Báo cáo kết quả chào bán cố phiếu ra công chúng 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dân việc chào bán chứng khoán ra công 
chúng, chào bán cố phiếu đế hoán đối, phát hành thêm co phiếu, mua lại cô 

phiếu, bán cố phiếu quỹ và chào mua công khai cố phiêu) 

BÁO CÁO KÉT QUẢ CHÀO BÁN cộ PHIÉU RA CÔNG CHỦNG 
(Tên cổ phiếu) 

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cố phiếu sô.... /GCN-UBCK do Chủ 
tịch ủy ban Chứng khoản Nhà nước cấp ngày 

Kính sủằi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Tên tổ chức phát hành: 
Địa chỉ trụ sở chính: 
Điện thoại: 
Fax: 

I. Cổ phiếu chào bán 

1. Tên cổ phiếu chào bán: 

2. Loại co phiếu: 

3. Mệnh giá: 

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 

5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 

6. Ngày phát hành: 

7. Ngày bắt đầu chào bán: 

8. Ngày kết thúc chào bán: 

9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày đến ngày 

10. Ngày thanh toán tiền mua cố phiếu: 

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 

II. Tồ chức bảo lãnh phát hành 
1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: 

2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam 
kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tố chức 
(nếu có): 

3. Phí bảo lãnh phát hành: 



IIIế Đại lý phân phối 

1 (Tên đại lý phân phổi)'. 
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IV. Kết quả chào bán cổ phiếu 

Đôi tượng 
mua cổ 
phiếu 

Giá 
chào 
bán 
(đ/cp) 

Sộ 
cổ 

phiếu 
chào 
bán 

Sô 
lượng 

cổ 
phiếu 
đãng 

ký 
mua 

Sô 
lượng 

cổ phiếu 
được 
phân 
phối 

Sô 
người 
đăng 

ký 
mua 

Sô 
người 
được 
phân 
phối 

Sô 
người 
không 
được 
phân 
phối 

Sô cô 
phiếu 

còn lại 

Tỷ lệ cô 
phiếu 
phân 
phối 

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=3-5 10 
1. Người 
lao động 
trong DN 
2. Người 
đầu tư 
ngoài DN 
Tổng số 100% 
1. Cô đông 
trong nước 
2. Cô đông 
nước naoài 
Tổng số 100% 
1. Cô đông 
hiên hữu 
2. Đôi tác 
chiến lược 
í nếu cói 
3. Xử lý cô 
phiếu 
không 
phân phối 
hết 
Tổng số 100% 

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu: 
1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối:.., chiếm....% tổng số cổ phiếu được 

phép phát hành. 
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: đồng (có xác nhận 

của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiên mua cô phiêu đỉnh 
kèm). 

3. Tổng chi phí : đồng. 

- Phí bảo lãnh phát hành: 

- Phí phân phổi cổ phiếu: 



- Phí kiểm toán: 

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: đồng 

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán: 

TT Danh mục Giá trị 
(1.000 đồng) 

Sô 
lượng 

cổ đông 

Tỷ lệ 
(%) 

Tổng vốn chủ sở hữu: 

- Cổ đông trong nước, trong đó: 

+ Cố đông nhà nước: 

+ Cổ đông khác: 

- Cổ đông nước ngoài: 

100 

Chi tiết: 

- Cổ đông sáng lập: 

- Cổ đông lớn: 

- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có 
quyền biểu quyết: 

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: (đỉnh kèm) 

ngày ... tháng... năm ... 
(tô chức phát hành ) 

(người đại diện theo pháp luật) 
(kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dâu) 
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Phụ lục số 14 
Mấu Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn việc chào bản chứng khoán ra công 

chúng, chào bán co phiếu đế hoán đối, phát hành thêm cô phiếu, mua lại cô phiêu, 
bản cố phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiếu) 

BÁO CÁO KÉT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIÉU RA CÔNG CHÚNG 
(Tên trái phiếu) 

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán sổ .../GCN-UBCK do Chủ tịch Uy ban 
Chứng khoản Nhà nước ngày.... tháng.... năm....) 

Kính sủi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

Tên tổ chức phát hành: 
Địa chỉ trụ sở chính: 
Điện thoại: 
Fax: 

I. Trái phiếu chào bán: 
1. Tên trái phiếu: 
2. Loại trái phiếu: 

3. Mệnh giá: 

4. Thời hạn trái phiếu:... năm 

5ể Kỳ hạn trả lãi: 

6. Lãi suất: ...%/năm 

7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 
8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu cỏ): 

9ể Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 

10. Ngày phát hành: 

11. Ngày bắt đầu chào bán: 
12. Ngày kết thúc chào bán: 
13ề Thời hạn đăng ký mua: từ ngày đến ngày 

14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: 

15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: 



II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: 
1. Tên tố chức bảo lãnh phát hành chính và số lượng trái phiếu cam kêt 

bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: 

2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam 
kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tố chức 
{nếu có): 

3. Phí bảo lãnh phát hành: 

III. Đại lý phân phối: 
1 (Tên đại lý phân phối) '. 

2 

IV. Kết quả chào bán trái phiếu: 

Đôi tượng mua 
trái phiếu 

Giá 
chào 
bán 
(đ/tp) 

Sô 
lượng 

trái 
phiếu 
chào 
bán 

Sô 
lượng 

trái 
phiếu 
đăng 
ký 

mua 

Sô 
lượng 
trái 

phiếu 
được 
phân 
Dhối 

Sô 
người 
đăng 

ký 
mua 

Sô 
người 
được 
phân 
phối 

Sô 
người 
không 
được 
phân 
phối 

Sô trái 
phiếu 

còn lại 

Tỷ lệ 
trái 

phiếu 
phân 
phối 

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=3-5 10 
1. Nhà đâu tư 
cá nhân, trong 
đó: 
- Nhà đầu tư 
trong nước 
- Nhà đầu tư 
nước ngoài 
2. Nhà đâu tư 
có tổ chức, 
trong đó: 
- Nhà đầu tư 
trong nước 
- Nhà đầu tư 
nước nẹoài 
Tône sô 

Vể Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu: 
1. Tổng số trái phiếu đã phân phối:.., chiếm....% tổng số trái phiếu được 

phép chào bán. 

2 



2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: đồng (có xác nhận 
của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính 
kèm) 

3. Tổng chi phí : đồng. 

- Phí bảo lãnh phát hành: 

- Phí phân phối trái phiếu: 

- Phí kiểm toán: 

4. Tống thu ròng từ đợt chào bán: đồng 
VI. Cơ cấu vốn của tố chức phát hành sau đợt chào bán: 

Đơn vị : ĩ 000 đồng 
Chỉ tiêu Trước đot chào bán Sau đơt chào bán 

Tông nợ: 
Nợ ngăn hạn: 
Nợ dài hạn: 
Trong đó trái phiếu: 
Tổng vốn cổ phần: 
TỶ lê nơ/vốn cổ phần: 

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào 
bán: .... nghìn đồng, chiếm: .... % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành. 

ngày ... tháng ... năm ... 
(to chức phát hành ) 

(người đại diện theo pháp luật) 
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dâu) 
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Phu luc số 15 • • 
Mẩu Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, 
chào bán cỏ phiếu để hoán đoi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cố phiếu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai co phiêu) 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc 

Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi 
Cổ phiếu:... (tên cổ phiếu) 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nuóc 

I. Giói thiệu về tổ chức đăng ký chào bán 

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ): 

2. Tên giao dịch: 

3. Vốn điều lệ: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

5. Điện thoại: Fax: 

6. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: số hiệu tài khoản: 

7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .ẽ. ngày ế.. tháng ... năm ... do 
Sở Ke hoạch và Đầu tư cấp (nêu thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp cấp lần đầu và thay đổi lần cuối cùng) 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 

- Sản pham/dịch vụ chính: 

II. Giói thiệu về tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi 

1 .Tên tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi (đầy đủ): 

2. Tên giao dịch: 

3. Vốn điều lệ: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 



5. Điện thoại: Fax: 

6. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: số hiệu tài khoản: 

7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm ... do 
Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp (nêu thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp cấp lần đầu và thay đổi lần cuối cùng) 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 

- Sản phấm/dịch vụ chính: 

8. Mối quan hệ với tổ chức chào bán (nếu có): 

III.Hình thức chào bán 

IV. Cổ phiếu đăng ký chào bán 
? r 

Irp A. A 1 • À . Tên cô phiêu: 

2. Loại cổ phiếu: 

3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng 

4. Sổ lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: cổ phiếu 

5. Tỷ lệ hoán đổi: 

6. Đối tượng phát hành để hoán đổi: 

7. Thời gian dự kiến chào bán: 

8. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán trên tổng số cổ phần hiện có: 

9. Thời gian đăng ký hoán đổi cổ phiếu dự kiến: từ ngày .... đến ngày 

10. Phương thức phân phối: 

Vẳ Cổ phiếu cùng loại hiện đang lưu hành 
•> r 7  /  

Irp /\ Ã Á 1 • Ã . Tông sô cô phiêu: 

2. Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): 

VI. Các bên liên quan 

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành: 

2. Tổ chức tư vấn: 

3. Tổ chức kiểm toán: 

4. ... 



VII. Cam kết của tổ chức chào bán 

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và 
đúng sự thật, không phải là số liệu không chính xác hoặc thiểu có thế làm cho 
người mua cổ phiếu chịu thiệt hại. 

2. Chúng tôi cam kết: 

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoánể 

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán cổ phiếu để 
hoán đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. 

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên. 

ngày ... thảng... năm ... 

(tên tố chức chào bản) 

(người đại diện theo pháp luật) 

(ký, ghì rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục số 16 
Mẩu Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu đế hoán đoi 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bản chứng khoản ra công chúng, 
chào bản cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cồ phiếu, mua lại cố phiếu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiêu) 

(trang bìa) 

UỶ BĂN CHỦNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÁP CHỨNG NHẬN ĐẴNG KÝ CHÀO BÁN cọ PHIẾU 
ĐẾ HOÁN ĐÓI CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CÔ PHIÉU ĐÃ THỤC HIỆN 
THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẶT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ 
TRỊ CỦA CÓ PHIÉÚ. MỌI TUYÊN BÓ TRÁI VỚI ĐIÈU NÀY LÀ BÁT HỢP PHÁP. 

' I í 

BAN CAO BẠCH 

CONG TY: ẠBC 
(Giấy chứng nhận ĐKDNsổ .... do.... cấp ngày ...tháng ...năm....) 

(nêu thông tin về Giấy chứng nhận ĐKDN cấp lần đầu và thay đối lân cuối cùng) 

CHÀO BÁN CỎ PHIÉU ĐẺ HOÁN ĐỒI 
(Giây chứng nhận đăng kỷ chào bán sổ . . ./GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . . . tháng. . . năm . . .) 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH: 
{hoặc TỔ CHỨC ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH) 

Công ty: 
Công ty: 

TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH (nếu có): 
Công ty: 
Công ty : 

Bản cảo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cắp tại: từ ngày:. . . . 
Phụ trách công bổ thông tin: 

Họ tên: sổ điện thoại: 

(trang bìa) 
1 



CÔNG TY: ABC 
(Giấy chứng nhận ĐKKD sổ.... do.... cấp ngày ...thảng ...năm ....) 

(nêu thông tin về Giấy chứng nhộn ĐKKD cấp lần đầu và thay đối lần cuối cùng) 

CHÀO BẢN CỎ PHIÉU ĐẺ HOÁN ĐỎI 

? r 
rn ̂  A • • /V I ên co phiêu: 
Mệnh giá: 
Giá bán: 
Tống số lượng phát hành: 
Tổng giá trị phát hành: 

TỘ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (HOẶC ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH): 
TÓ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH: 

1. CÔNG TY : (g/»ằ rõ địa chỉ trụ sở chính, sô điện thoại, sô fax giao 
dịch) 

2. CÔNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao 
dịch) 

3 

TỐ CHỨC ĐÒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: 
1. CÔNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chỉnh, so điện thoại, sổ fax giao 

dịch) 
2. CÔNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chỉnh, sô điện thoại, sô fax giao 

dịch) 
3 

TỎ CHỨC KIẾM TOÁN: 
CÔNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax giao 

dịch) 

TÓ CHỨC TƯ VÁN: 
CÔNG TY : (ghi rõ địa chỉ trụ sở chỉnh, số điện thoại, so fax giao 

dịch) 

2 



(trang bìa) 

MỤC LỤC 

Trang 
Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến đợt chào bán 

Những ngưòi chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản 
cáo bạch 

Các khái niêm 

Tình hình và đặc điểm của tổ chức chào bán 

Tình hình và đặc điểm của tổ chức có cổ phiếu được hoán 
đổi 

Cổ phiếu chào bán 

Các đổi tác licn quan tới đợt chào bán 

Phụ lục • • 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH • • 

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (phân tích rõ ảnh hưởng của các nhân tổ rủi ro đến 
đợt chào bản cổ phiếu để hoán đổi) 

1. Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi 
ngân hàng: 

1.1 Rủi ro về kinh tế 

1.2 Rủi ro về luật pháp 

1.3 Rủi ro đặc thù (ngành, công ty, lĩnh vực hoạt động) 

1.4 Rủi ro của đợt chào bán 

1.5 Rủi ro quản trị công ty 

1.6 Rủi ro khác 

2. Đối vói tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng: 

2.1 Rủi ro vê lãi suất: (Phân tích tình hình huy động và cho vay, chênh lệch 
giữa kỳ hạn tiền gửi và tiền vay, từ đó những biến động về lãi suất đã gây tác 
động thê nào tới giá trị các khoản tiên gửi và cho vay) 

2.2 Rủi ro vê tín dụng: (Phân tích rủi ro có thế xảy ra do có một so công ty vì 
lý do cụ thê nào đó có thê không trả được nợ vay) 

2.3 Rủi ro về ngoại hối: (Biến động tỷ giả đã gây tác động thế nào đến giả trị 
của các loại tài sản có và nợ bằng ngoại tệ. Kết quả ròng của các tác động này 
là thuận lợi hay bất lợi) 

2.4 Rủi ro về thanh toán: (Phân tích khả năng có thế xảy ra việc rút tiền đột 
xuất với khối lượng lớn của người gửi tiền và khả năng của ngân hàng trong 
việc bảo đảm tiền mặt để đáp ứng yêu cầu rút tiền thường xuyên và đặc biệt là 
nhu cầu đột xuất của khách hàng) 

2.5 Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng: (Phân tích các giao dịch kỳ hạn, các 
khoản cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng gây ra những tác 
động gì đến tình hình tài chính của ngân hàng) 

2.6 Rủi ro luật pháp 

2.7 Rủi ro của đợt chào bán 

2.8 Rủi ro khác: (Rủi ro bất khả kháng: thiên tai, địch họa...) 

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐÓI VỚI NỘI DUNG BẢN 
CẢO BẠCH 

1. Tổ chức chào bán 



Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông/Bà: Chức vụ: Giám đốc (Tổng giám đốc) 

Ông/Bà: Chức vụ: Ke toán trưởng (Giám đốc Tài 
chính) 

Ông/Bà: Chức vụ: Trưởng ban kiếm soát 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này 
là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 
xác của những thông tin và số liệu này. 

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành, Tổ chức tư vấn 

Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: 

Chức vụ: 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do (tên tô 
chức bảo lãnh phát hành, to chức tư van) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư 
vấn (hợp đồng bảo lãnh phát hành) với (tên to chức chào bán). Chúng tôi đảm 
bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này 
đã được thực hiện một cách hợp lý và cấn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và 
sô liệu do (tên tô chức chào bán) cung câp. 

III. CÁC KHÁI NIỆM 

(Những từ, nhóm từ viết tắt hoặc khỏ hiêu, hoặc có thể gây hiểu lầm được thể 
hiện trong Bản cáo bạch cần phải định nghĩa) 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIẺM CỦA TỎ CHỨC CHÀO BÁN 

lệ Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

2. Cơ cấu tổ chức công ty (và cơ cấu trong tập đoàn, nếu có) (thể hiện 
băng sơ đô và kèm theo diên giải) 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty (thế hiện bằng sơ đồ và kèm theo 
diên giải) 

4. Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ, tỷ lệ nắm giữ) nắm giữ từ 5% trở lên 
vốn cổ phần của công ty và những người có liên quan; Danh sách cổ đông 
sáng lập và tỉ lệ cố phẩn nắm giữ (nếu các quỉ định vê hạn chê chuyên 
nhượng còn hiệu lực); Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn 
thực góp hiện tại (to chức, cả nhân trong nước, ngoài nước: sô lượng và tỉ lệ 
nắm giữ) 

5ẳ Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức chào bán, 
những công ty mà tố chức chào bán đang nắm giữ quyền kiếm soát hoặc 
cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi 
phối đối với tổ chức chào bán 



6. Giói thiệu về quá trình tăng vốn của công ty (thời điểm tăng vốn, giá 
trị vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, đơn vị cấp) 

7. Hoạt động kinh doanh 

7.1. Đối với tổ chức chào bán không phải là tỗ chức tín dụng và tổ chức tài 
chinh phi ngân hàng: 
7.1.1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm (tỷ lệ từng loại sản 
phâm/dịch vụ trong doanh thu, lợi nhuận) 

7.1.2. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh 
hay cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh hay cung 
cấp dịch vụ chính của tố chức chào bán 

7.1.3. Hoạt động Marketing 

7.1.4. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

7.1.5. Các họp đồng đang được thực hiện hoặc đã được ký kết (nêu tên, trị giá, 
thời đỉêm kỷ kết, thời gian thực hiện, sản phấm, đổi tác trong hợp đồng) 

7.2. Đối với tồ chức tín dụng và tổ chức tài chỉnh phí ngăn hàng: 

7.2.1. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: 

- Chủng loại và chất lượng sản phấm/dịch vụ 

- Huy động vốn (Cơ cẩu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài 
nước của tô chức chào bán trong 2-3 năm gần nhất) 

- Hoạt động tín dụng (Hiệu quả, tỷ lệ an toàn vốn, tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ 
nợ khó đòi, rủi ro ỉãi suất, phân loại... trong 2-3 năm gần nhất) 

- I loạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (Tinh hình hoạt động kinh 
doanh ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh 
toán quôc tế trong 2-3 năm gân nhất) 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu cỏ) 

7.2.2. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 

7.2.3. Thị trường hoạt động 

- Mạng lưới chi nhánh 

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng 

- Thị phần và khả năng cạnh tranh 

7.2.4. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh đang thực hiện 

8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 
và luỹ kế đến quý gần nhất 

8.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến quý gần nhất 

- Ket quả hoạt động kinh doanh 



Chỉ tiều Năm 
x-l 

Năm 
X 

% 
tăng 
giảm 

Luỹ kế đến 
Quý gần 

nhất 

* Đoi với to chức không phải là tổ 
chức tín dụng và tô chức tài chính 
phi ngân hàng: 

Tống giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

* Đối với tổ chức tín dụng và tổ 
chức tài chính phi ngân hàng: 

Tống giá trị tài sản 

Doanh thu hoặc Thu nhập lãi và các 
khoản thu nhập tương tự 

Thuế và các khoản phải nộp 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

- Các chỉ tiêu khác (tùy theo đặc điêm riêng của ngành, của công ty đê làm 
rõ kêt quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gân nhát) 

8.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
trong năm báo cáo (Nêu rõ những nhân to tác động chính đến tình hình kinh 
doanh của công ty trong năm báo cáo. Trường hợp tình hình kinh doanh của 
công ty giảm sút, cân giải trình rõ nguyên nhân) 

9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

- Vị thế của công ty trong ngành; 

- Triển vọng phát triển của ngành; 

- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng 
của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới. 

10. Chính sách đối với người lao động 
- Sổ lượng và cơ cấu (theo trình độ) người lao động trong công ty; 
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- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp,. . . 

- Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (nếu có) 

11. Chính sách cổ tức (nêu rõ tỷ ỉệ cổ tức trong hai năm gần nhất và các 
chính sách liên quan đến việc trả cô tức) 

12. Tình hình tài chính 

12.1. Đối với các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tồ chức tài chính 
phi ngân hàng: 

12.1.1 Các chỉ tiêu cơ bản (trong năm gần nhất) 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, 
vốn kinh doanh: 

- Trích khấu hao TSCĐ: (theo đúng chế độ quy định? cổ thay đổi gì trong 
chính sách khẩu hao?) 

- Mức lương bình quân: (so sảnh với mức lương bình quân của các doanh 
nghiệp khác cùng ngành trong cùng địa bàn?) 

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn: (cỏ thanh toán đúng hạn và đầy đủ các 
khoản nợ không?) 

- Các khoản phải nộp theo luật định: (cỏ thực hiện theo luật định?) 

- Trích lập các quỹ theo luật định: (cổ đúng theo Điều lệ và luật định?) 

- Tổng dư nợ vay: (ghi rõ nợ quá hạn, tổng dư nợ bảo lãnh (nếu có), quá hạn 
ngăn hạn, trung hạn và dài hạn, nguyên nhân dân đến nợ quá hạn, khả năng 
thu hồi) 

- Tình hình công nợ hiện nay: (tổng sổ nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả) 

12.1.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (tuỳ theo từng ngành) 

Các chỉ tiêu Năm X - 1 Năm X Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
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3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ 
sở hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

+ Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

r ? ? 

12.2. Đôi với tô chức tín dụng và tô chức tài chính phi ngân hàng: 

Chỉ tiêu Năm x-l Năm X Ghi chú 

1. Vốn tự có 

- Vốn điều lệ 
- Tỷ lệ an toàn vốn 

2. Chất lượng tài sản 
r 

rp 9 1 /y /V - Tỷ lệ nợ xâu 
- (Sô dư các khoản cho vay và ứng 

trước khách hàng + các khoản 
cho vay các tố chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

- Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản 
có nội bảng 

3ẽ Kết quả hoạt động kinh doanh 

- Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở 
hữu bình quân 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 
- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch 

vụ/Lợi nhuận trước thuế 
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4. Khả năng thanh khoản 

- Khả năng thanh toán ngay 
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được 

sử dụng cho vay trung và dài hạn 

(Tỉnh toán các hệ số trên áp dụng theo Quyết định sổ 06/2008/QĐ-NHNN 
ngày 12/3/2008 của Thống đốc NHNN ban hành quy định xếp loại ngân hàng 
thương mại cô phân). 

13. Hội đổng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 

- Danh sách (Tên, tuổi, số CMND) 

- Sơ yếu lý lịch, bao gồm các nội dung sau: 

+ Chức vụ hiện tại, chức vụ đang nắm giữ ở cấc tổ chức khác, các công tác đã 
trải qua, bằng cấp, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân, đại diện sở hữu và 
những người liên quan; tỷ lệ sở hữu chứng khoản ở các công ty khác; 

+ Các khoản nợ đối với công tỵ (nếu cổ),ắ 

+ Lợi ích liên quan đối với tổ chức chào bán (nếu có). 

14. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của công ty) 

15. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

Chỉ tiêu Năm x+l Chỉ tiêu 
Ke hoạch % tãng giảm so với 

năm X 

Doanh thu thuần hoặc 
Thu nhập lãi và các 
khoản thu nhập tương 
đương 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần 
hoặc Thu nhập lãi và 
các khoản thu nhập 
tương đươna 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/vốn chủ sở hữu 

Cổ tức 

- Nêu căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên. 

16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lọi nhuận và cổ tức 

10 



17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thưc hiện của tô chức chào 
bán (thông tin về trái phiêu chuyên đôi, thông tin vê các hợp đông thuê sử 
dụng đất...) 

18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tói công ty mà có 
thổ ảnh hưỏng đến việc chào bán cổ phiếu (nếu có) 

Về TÌNH HÌNH VÀ ĐẬC ĐIÉM CỦA TỎ CHỨC CÓ CỎ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN 
ĐÓI 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

2. Cơ cấu tổ chức công ty (và cơ cấu trong tập đoàn, nếu có) (thể hiện bằng 
sơ đô và kèm theo diên giải) 

3ề Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty (thể hiện bằng sơ đồ và kèm theo diễn 
giải) 

4Ế Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ, tỷ lệ nắm giữ) nắm giữ từ 5% trở lên vốn 
co phần của côn^ ty và những người có liên quan; Danh sách cổ đông sáng 
lập và tỉ lệ co phần nắm giữ (nếu các qui định về hạn chế chuyên nhượng còrì 
hiệu lực); Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn thực góp 
hiện tại (tô chức, cá nhân trong nước, ngoài nước: sổ lượng và tỉ lệ nắm giữ) 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tố chức có cổ phiếu 
được hoán đổi, những công ty mà tổ chức có cổ phiếu được hoán đồi đang 
nam giữ quyền kiếm soát hoặc cố phần chi phối, những công ty nắm 
quyền kiêm soát hoặc cổ phần chi phoi đối vói tá chức có cổ phiếu đu'0'c 
hoán đổi; 

6. Giới thiệu về quá trình tăng vốn của công ty (thòi điểm tăng vốn, giá trị 
vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, đơn vị cấp) 

7. Hoạt động kinh doanh 

7.1. Đối với tổ chức có cổ phiếu được hoán đỗi không phải là tổ chức tín 
dụng và to chức tài chính phì ngân hàng: 

7.1.1. Sản lượng sản phấm/giá trị dịch vụ qua các năm (tỷ lệ từng loại sản 
phâm/dịch vụ trong doanh thu, lợi nhuận) 

7.1.2. Báo cáo tình hỉnh đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh 
hay cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh hay cung 
cấp dịch vụ chính của tố chức có cố phiếu được hoán đoi 

7.1.3. Hoạt động Marketing 

7.1.4. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

7.1.5. Các hợp đồng đang được thực hiện hoặc đã được ký kết (nêu tên, trị 
giá, thời điêm kỷ kêt, thời gian thực hiện, sản phâm, đổi tác trong hợp đồng) 

7.2. Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng: 
7.2.1. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: 
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- Chủng loại và chất lượng sản phấm/dịch vụ 

- Huy động vốn (Cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước 
của tổ chức cỏ cô phiếu được hoán đoi trong 2-3 năm gân nhât) 

- Hoạt động tín dụng (Hiệu quả, tỷ lệ an toàn vốn, tổng dư nợ cho vay, tỷ ỉệ nợ 
khó đòi, rủi ro lãi suất, phân loại... trong 2-3 năm gân nhât) 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (Tinh hình hoạt động kinh 
doanh ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh 
toán quốc tể trong 2-3 năm gân nhât) 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có) 

7.2.2. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn; 

7.2.3. Thị trường hoạt động 

- Mạng lưới chi nhánh 

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng 

- Thị phần và khả năng cạnh tranh 

7.2.4. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh đang thực hiện. 

8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 
và luỹ kế đến quý gần nhất 

8.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến quý gần nhất 

- Kết quả hoạt động kinh doanh 

Chỉ tiêu Năm 
x-l 

Năm 
X 

% 
tăng 
giảm 

Luỹ kế đến 
Quý gần 

nhất 

* Đoi với tổ chức không phải là tổ 
chức tín dụng và tô chức tài chỉnh 
phỉ ngân hàng: 

Tống giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

* Đối với tổ chức tín dụng và tổ 
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chức tài chỉnh phỉ ngân hàng: 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu hoặc Thu nhập lãi và các 
khoản thu nhập tương tự 

Thuế và các khoản phải nộp 

Lợi nhuận trước thuế 

Lơi nhuân sau thuế 

- Các chỉ tiêu khác (tùy theo đặc điếm riêng của ngành, của công ty đê làm rõ 
kết quả hoạt động kỉnh doanh trong hai năm gân nhát) 

8.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
trong năm báo cáo (Nêu rõ những nhân tổ tác động chỉnh đến tình hình kinh 
doanh của công ty trong năm báo cảo. Trường hợp tình hình kinh doanh của 
công ty giảm sút, cần giải trình rõ nguyên nhân) 

9. Vị thế của công ty so vói các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

- Vị thế của công ty trong ngành; 

- Trien vọng phát triển của ngành; 

- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng 
của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới. 

10ệ Chính sách đối với người lao động 

- Số lượng và cơ cấu (theo trình độ) người lao động trong công ty; 

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp ... 

- Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (nếu có). 

11. Chính sách cổ tức (nêu rõ tỷ lệ cồ tức trong hai năm gần nhất và các 
chỉnh sách liên quan đến việc trả cô tức) 

12. Tình hình tài chính 

12.1. Đối với các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chỉnh 
phi ngân hàng 

12.1.1 Các chỉ tiêu cơ bản (trong năm gần nhất) 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vón điều lệ, vốn 
kinh doanh: 

- Trích khấu hao TSCĐ: (theo đúng chế độ quy định? cỏ thay đổi gì trong 
chính sách khẩu hao?) 

- Mức lương bình quân: (so với mức lương bình quán của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn?) 

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn: (cỏ thanh toán đúng hạn và đầy đủ các 
khoản nợ không?) 



- Các khoản phải nộp theo luật định: (có thực hiện theo luật định?) 

- Trích lập các quỳ theo luật định: (cỏ đúng theo Điểu lệ và luật định?) 

- Tổng dư nợ vay: {ghi rõ nợ quá hạn, tổng dư nợ bảo lãnh (nếu có), quá hạn 
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nguyên nhân dân đên nợ quả hạn, khả năng 
thu hồi) 

- Tình hình công nợ hiện nay: (tổng số nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả) 

12.1.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (tuỳ theo từng ngành) 

Các chỉ tiêu Năm X - 1 Năm X Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở 
hữu 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

+ Thu nhâp trên cổ phần (EPS) 
S-i *• i-

14 



12.2. Đối với tồ chức tín dụng và tồ chức tài chỉnh phỉ ngăn hàng 

Chỉ tiêu Năm x-l Năm X Ghi chú 

1. Vốn tự có 

Vốn điều lệ 
Tỷ lệ an toàn vốn 

2. Chất lượng tài sản 

Tỷ lệ nợ xấu 
(Số dư các khoản cho vay và ứng 
trước khách hàng + các khoản cho 
vay các tổ chức tín dụng khác)/Tổng 
tài sản 
Tài sản có sinh lời/Tống tài sản có 
nội bảng 

3. Kết quả hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở 
hữu bình quân 
Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 
Thu nhập ròng từ hoạt động dịch 
vu/Lơi nhuân trước thuế 

4. Khả năng thanh khoản 

Khả năng thanh toán ngay 
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử 
dụng cho vay trung và dài hạn 

(Tính toán các hệ sổ trên áp dụng theo các quy định hướng dẫn về xếp loại 
ngân hàng thương mại cố phần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

13. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 

- Danh sách (Tên, tuổi, sốCMND) 

- Sơ yếu lý lịch, bao gồm các nội dung sau: 

+ Chức vụ hiện tại, chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác, các công tác đã 
trải qua, bằng cấp, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân, đại diện sở hữu và 
những người liên quan; tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác; 
+ Các khoản nợ đối với công ty ị nếu có); 

+ Lợi ích liên quan đối với tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi (nếu có). 

14ẳ Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của công ty) 

15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thưc hiện của tổ chức có cổ 
phiêu được hoán đối (thông tin về trái phiếu chuyến đổi, thông tin về các hợp 
đông thuê sử dụng đất...) 
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16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tói công ty mà có thể 
ảnh hưởng đen giá cả cố phiếu chào bán (nếu có) 

VI. CỎ PHIẾU CHÀO BÁN 

1. Loại cổ phiếu 

2. Mệnh giá 

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 

4ẵ Tỷ lệ chuyển đổi (Nêu rổ căn cứ xác định tỷ lệ chuyển đổi) 

5. Đối tượng chuyển đổi 

6. Thời gian dự kiến chào bán 

7. Phương thức phân phối 

8ẽ Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài (tỷ lệ tham gia của 
nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành và 
phù hợp với các điêu ước quốc tê) 

9. Các loại thuế có liền quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến 
cô phiếu chào bản) 

VII. CÁC ĐÓI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chỉnh và giới thiệu sơ bộ các đổi tác có liên quan 
đến đợt chào bản: tô chức bảo lãnh phát hành hoặc đại lỷ phát hành, tô chức 
kiêm toán, tư vấn... 

- Tổ chức bảo lãnh phát hành (hoặc tư vấn phát hành) phải nêu rõ ỷ kiến 
của mình về đợt chào bán; sổ lượng cố phiếu bảo lãnh phát hành hoặc đại lý; 
các khoản phí và điêu kiện kèm theo. 

VIII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DÁU CỦA ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC CHÀO 
BÁN, TỎ CHỨC CÓ CỎ PHIÉU ĐƯỢC HOÁN ĐỎI, TỎ CHỨC TƯ VÁN, TỎ 
CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (NẾU CÓ) 

IX. PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức phát hành 
và tổ chức có cổ phiếu/phần vốn góp được hoán đối 
2. Phụ lục II: Điều lệ của tổ chức phát hành 
3. Phụ lục III: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông tố chức phát hành thông 
qua phương án phát hành và hoán đổi; Quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông/Hội đồng thành viên của tổ chức có cổ phiếu/phần vốn góp được hoán 
đổi thông qua phương án phát hành và hoán đối 
4. Phụ lục IV: Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký 
chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phần 
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5. Phụ lục V: Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất của tổ chức phát 
hành và tổ chức có cổ phiếu/phần vốn góp được hoán đổi 
6. Phụ lục VI: Báo cáo về các vụ việc tranh chấp của tổ chức chào bán và tổ 
chức có cổ phiếu được hoán đổi (nếu có) 
7. Các phụ lục khác (nếu có) 
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Phụ lục số 17 

Mẩu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng 
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dân việc chào bán chứng khoản ra công chúng, 
chào bán co phiếu đế hoán đoi, phát hành thêm co phiếu, mua lại cô phiêu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai co phiêu) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: / , ngày... tháng... năm 

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỎ PHIỂU ĐẺ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỎ PHIỂU ĐÉ 
TĂNG VÓN CỎ PHẦN TỪ NGUỒN VÓN CHỦ SỞ HỮU 

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giói thiệu về tổ chức phát hành 
1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): 
2. Tên giao dịch: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Điện thoại: Fax: 
5. Mã chứng khoán (nếu có): 
6. Vốn điều lệ: 
7. Nơi mở tài khoản: số hiệu tài khoản: 
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm ... 

do Sở Ke hoạch và Đầu tư cấp. 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã số: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
- Tống mức vốn kinh doanh: 

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: (phát hành cổ phiếu để trả cồ tức/phát 
hành cô phiêu đê tăng vôn cố phần từ nguồn von chủ sở hữu) 

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu 
đê tăng vôn cố phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 
1r-p*« A 1 • /V . 1 ên cỏ phiêu: 



2. Loại cổ phiếu: 
3. Mệnh giá cổ phiếu: 
4Ế Tổng sổ cổ phiếu đã phát hành: 
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 
8. Tống giá trị phát hành theo mệnh giá: 
9. Tỷ lệ phát hành (sổ lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/sổ lượng cổ 

phiếu đang IUTÃ hành): 
10. Nguồn vốn: 
11. Thời gian thực hiện: 
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 
IV. Cam kết thực hiện đúng phưong án phát hành và quy định của 

pháp luật 
Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết 

thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành. 
V. Các bên liên quan (nếu có) 
VIế Hồ sơ kèm theo 
1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ 

phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 
hữu; 

2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện 
phương án phát hành; 

3. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; 
4. Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc 

Hội đồng quản trị thông qua; 
5. (Các tài liệu khác nểu có). 

ngày ... tháng ... năm ... 

(Tên tô chức phát hành) 

(Người đại diện theo pháp luật) 

{Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục số 18 

Mẩu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn 
cho người lao động trong công ty 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 thảng 10 năm 2015 
của Bộ trirởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoản ra công chúng, 
chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cố phiếu, mua lại cô phiêu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai co phiếu) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
_____ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày... tháng... năm 

BẢO CẢO PHÁT HÀNH CỒ PHIÉU THEO CHƯƠNG TRÌNH LựA CHỌN CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY 

Kính gửi: Ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành 
1. Tên tố chức đăng ký phát hành (đầy đủ): 
2. Tên giao dịch: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Điện thoại: Fax: 
5. Mã chứng khoán {nếu có): 
6. Vốn điều lệ: 
7. Nơi mở tài khoản: số hiệu tài khoản: 
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 
- Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... ngày ... tháng ... năm ... do 

Sở Ke hoạch và Đầu tư cấp. 
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
- Tống mức vốn kinh doanh: 
ỈIỂ Mục đích phát hành cầ phiếu 
III.Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 

người lao độnp trong công ty 
Inn ^ Ả 1 • Ấ . lên cô phiêu: 
2. Loại cố phiếu: 
3. Mệnh giá cổ phiếu: 
4. Tống số cố phiếu đã phát hành: 
5. Số lượng cố phiếu đang lưu hành: 
6. Số lượng cố phiếu quỹ: 
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7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 
8. Giá phát hành: 
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 
10. Tỷ lệ phát hành (sô lượng cô phiêu dự kiên phát hành/sô lượng cô 

phiếu đang lưu hành): 
11. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cố phiếu thưởng cho người 

lao động): 
12. Hạn chế chuyên nhượng (nêu cỏy. 
13. Thời gian thực hiện: 
14. Đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động gần 

nhất: số lượng, thời gian thực hiện. 
IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của 

pháp luật 
Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết 

tuân thủ đúng phương án phát hành và các quy định của pháp luật. 

V. Các bên liên quan (nếu cỏ) 
VI. Hồ sơ kèm theo 
1. Quyết định của Đại hội đồng cố đông số.../.. .thông qua phương án phát 

hành cố phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty; 
2. Quyết định của Đại hội đồng cố đông hoặc Hội đồng quản trị số 

..../...thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương 
trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện; 

3. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện 
phương án phát hành; 

4. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiếm toán trong trường hợp phát 
hành cố phiếu thưởng cho người lao động trong công ty; 

5. (Các tài liệu khác nếu cỏ). 

ngày ... tháng ... năm ... 

(Tên to chức phát hành) 

(Người đại diện theo pháp luật) 

{Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phu luc số 19 • • 

Mẩu công bố thông tin phát hành cổ phiếu đế trả cổ tức/phát hành cổ 
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn việc chào bán chứng khoản ra công chủng, 
chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại co phiếu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiêu) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày... tháng... năm 

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỎ PHIÉU ĐẺ TRẢ CỎ TỨC/PHÁT HÀNH 
CÓ PHIÉU ĐÉ TĂNG VÓN CỎ PHẦN TỪ NGUỒN VÓN CHỦ SỞ HỮU 

I. Giói thiệu về tổ chức phát hành 
1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ)Ế. 
2. Tên giao dịch: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: Fax: 
4. Mã chứng khoán (nếu có): 
5. Vốn điều lệ: 

Nơi mớ tài khoản: số hiệu tài khoản: 
6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... ngày ... tháng ... năm ... do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã số: 
- Sản phấm/dịch vụ chính: 
- Tống mức vốn kinh doanh: 
II. Mục đích phát hành cổ phiếu (phát hành cổ phiếu để trả cồ tức/phát 

hành cô phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) 
III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để 

tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 
1. Tên cổ phiếu: 
2. Loại cổ phiếu: 
3. Mệnh giá cổ phiếu: 
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 

[ 



5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 
9. Tỷ lệ phát hành (sổ ỉượng cổ phiếu dự kiến phát hành/sổ lượng cổ phiếu 

đang lưu hành): 
10. Nguồn vốn: 
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 

ngày ... tháng ... năm ,ắ. 

(Tên tổ chức phát hành) 

(Người đại diện theo pháp luật) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dâu) 
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Phu luc số 20 
• • 

Mầu công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn 
cho người lao động trong công ty 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 thảng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn việc chào bán chứng khoản ra công chủng, 
chào bán co phiếu đế hoán đôi, phát hành thêm co phiếu, mua lại cô phiêu, bản cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiêu) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày... tháng... năm 

CÔNG BÓ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỐ PHIÉU THEO CHƯƠNG TRÌNH LựA 
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY 

I. Giói thiệu về tổ chúc phát hành 
1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): 
2. Tên giao dịch: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Điện thoại: Fax: 
5. Mã chứng khoán (nếu có): 
6. Vốn điều lệ: 
7. Nơi mở tài khoản: số hiệu tài khoản: 
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... ngày ... tháng ... năm ... do 

Sở Ke hoạch và Đầu tư cấp. 
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số: 
- Sản phấm/dịch vụ chính: 
- Tổng mức vốn kinh doanh: 
II. Mục đích phát hành cổ phiếu 
ĨII. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động trong công ty 
? ĩ 

I r p  Ạ  / V  1  •  A  . lên cô phiêu: 
2. Loại cổ phiếu: 
3. Mệnh giá cổ phiếu: 
4. Tống số cố phiếu đã phát hành: 
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 



6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 
9. Tỷ lệ phát hành (sổ lượng cổ phần dự kiến phát hành/sổ cổ phiếu đang 

ỉưu hành): 
10. Nguồn vốn: (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người 

lao động): 
11. Hạn chế chuyển nhượng (nếu cỏ): 
12. Thời gian thực hiện: 

..ế, ngày ... tháng ..ẽ năm ... 

(Tên to chức phát hành) 

(Người đại diện theo pháp luật) 

{Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phu luc số 21 
• • 

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để 
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bản chứng khoản ra công chúng, 
chào bản co phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cô phiêu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cố phiếu) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày... tháng... năm 

BÁO CÁO KÉT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIÉU ĐẺ TRẢ CỎ TỨC/ PHÁT 
HÀNH CỎ PHIẾU ĐẺ TĂNG VÓN CÓ PHẢN TỪ NGUỒN VÓN CHỦ SỞ 

HỮU 

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

Tên tổ chức phát hành: 
Địa chỉ trụ sở chính: 
Điện thoại: 
Fax: 
I. Cố phiếu dự kiến phát hành 
1. Tên cổ phiếu phát hành: 
2. Vốn điều lệ: 
3. Số lượng cố phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 
5. Loại cổ phiếu: 
6. Mã chứng khoán (nếu có): 
7. Mệnh giá: 
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 
9. Mục đích phát hành: 
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/tăng 

vốn cố phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: 
IIề Kết quả phát hành cồ phiếu 



1. số cổ phiếu đã phân phối: 
2. Số cổ đông được phân phối: 
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: 
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày..ế.), trong đó: 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 

III. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 
1. Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cố đông hoặc 

Hội đồng quản trị thông qua. 
2. ... 

ngày ... tháng ... năm ... 

( To chức phát hành ) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghì rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phu luc số 22 
• • 

Mẩu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 
người lao động trong công ty 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, 
chào bán cố phiếu đế hoán đoi, phát hành thêm cố phiếu, mua lại cô phiêu, bản cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiêu) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
_____ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày... tháng... năm 

BÁO CÁO KÉT QUẢ PHÁT HÀNH CỒ PHIÉU THEO CHƯƠNG TRÌNH LựA 
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY 

Kính gửi: Ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

Tên tổ chức phát hành: 
Địa chỉ trụ sở chính: 
Điện thoại: 
Fax: 

Iẳ Cổ phiếu dự kiến phát hành 
1. Tên cổ phiếu phát hành: 
2. Vốn điều lệ: 
3. Loại cố phiếu: 
4. Mã chứng khoán (nếu có): 
5. Mệnh giá: 
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 
7. Mục đích phát hành: 
8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu hoặc ngày chuyển quyền sở 

hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động: 
9. Ngày giao dịch dự kiến: 
II. Kết quả phát hành cổ phiếu 
1. Số cổ phiếu đã phân phối: 
2. Giá phát hành: 
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3. Số người lao động được phân phối: 
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 
IIIể Tài liệu gửi kèm 
1. Danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo 

chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. 
2. ... 

ngày ... tháng ... năm ... 

( Tổ chức phát hành ) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phu luc số 23 
• • 

Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 thảng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoản ra công chủng, 
chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cố phiêu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cố phiêu) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày,., tháng... năm 

BÁO CÁO GIAO DỊCH MUA LẠI CỎ PHIẾU/BÁN CỎ PHIÉU QUỸ 

Kính gửi: úy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giói thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu 
quỹ: 

1. Tên tố chức đăng ký giao dịch mua lại co phiếu/ bán cố phiếu quỹ (đầy 
đủ): 

2. Tên giao dịch: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Điện thoại: Fax: 
5. Mã chứng khoán (nếu có): 
6. Mệnh giá: 
7. Vốn điều lệ: 
8. Nơi mở tài khoản: số hiệu tài khoản: 
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm ... 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã số: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
- Tống mức vốn kinh doanh: 

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ 
1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất: số lượng, thời 



gian mua/bán.... 
3. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần 

nhất: 
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 
5. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: (trường hợp mua lại cô 

phiếu để hủy cần phải nêu rõ mục đích mua lại cổ phiếu để hủy cổ phiếu quỹ, 
giảm vốn điều lệ) 

6. Nguồn vốn: (trong trường hợp mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ) 
7. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày...đến ngày... 
8. Phương thức giao dịch: 
9. Nguyên tắc xác định giá: 
10. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: 
11. Giá (khoảng giá): 
12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch 

mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại: 
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 

III. Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện 
hữu/thưởng cho người lao động trong công ty 
Irp /\ Á 1 • Á . 1 ên cô phiêu: 

2. Loại cổ phiếu: 
3. Mệnh giá cổ phiếu: 
4. Tống số cố phiếu đã phát hành: 
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 
6. Số lượng cố phiếu quỹ: 
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 
8. Tống giá trị phát hành theo mệnh giá: 
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/sổ cổ phiếu đang 

ỉưu hành): 
10. Nguồn vốn: 
11. Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): 
12. Thời gian thực hiện: 
Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết 

tuân thủ các quy định hiện hành. 
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IV. Tài liệu gửi kèm 
1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua 

phương án mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ/phương án sử dụng cổ phiếu quỹ 
để chia cho cổ đông hiện hữu/thưởng cho người lao động trong công ty; 

2. Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng 
khoán; 

3. Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 
4. (Các tài liệu khác nếu có). 

ngày ... tháng ễ.. năm ệ.. 

( to  chức  phá t  hành  )  

(người đại diện theo pháp luật) 
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phu luc số 24 • • 

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bản chứng khoán ra công chúng, 
chào bản cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại co phiếu, bán co 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiêu) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày... tháng... năm 

CÔNG BÓ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỎ PHIÉU/BÁN CỎ PHIÉU QUỸ 

Iẵ Giới thiệu về tổ chức đăng kỷ giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu 
quỹ 

1. Tên tố chức đăng ký giao dịch mua lại cố phiếu/bán cố phiếu quỹ (đầy 
đủ): 

2. Tên giao dịch: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Điện thoại: Fax: 
5. Mã chứng khoán (nếu có)ể. 
6. Mệnh giá: 
7. Vốn điều lệ: 
8. Nơi mở tài khoản: sổ hiệu tài khoản: 
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm ... 

do Sở Ke hoạch và Đầu tư cấp. 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã số: 
- Sản phấm/dịch vụ chính: 
- Tổng mức vốn kinh doanh: 
II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ 
1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ/bán cổ 

phiếu quỹ: 
3. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: (trường hợp mua lại cổ 
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phiếu để hủy cần phải nêu rõ mục đích mua lại cổ phiếu để hủy cổ phiếu quỹ, 
giảm vốn điều lệ); 

4. Nguồn vốn: (trong trường hợp mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm co 
phiếu quỹ)', 

5. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày....đến ngày.... 
6. Phương thức giao dịch: 
7. Nguyên tắc xác định giá: 
8. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: 
9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch 

mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại: 
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 

..ễ, ngày ... tháng ... năm ... 

( tô  chức  phá t  hành  )  

(người đại diện theo pháp luật) 
(kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phu luc số 25 • • 

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 20ỉ5 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoản ra công chủng, 
chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm co phiếu, mua lại co phiếu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiếu) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày... tháng... năm 

BẢO CÁO KÉT QUẢ GIAO DỊCH MUA LẠI CỎ PHIÉU/BÁN CỔ PHIÉƯ QUỸ 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 
- Tên giao dịch: 
- Tên viết tắt: 
- Trụ sở chính: 
- Điện thoại: Fax: 
- Vốn điều lệ: 

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu 
quỳ (tại Sở giao dịch chứng khoán...) với nội dung sau: 

1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch 
mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 

Địa chỉ: 
Điện thoại: 

2. Tài khoản thực hiện giao dịch: 
3. Mã chứng khoán (nếu có): 
4. Mệnh giá: 
5. Số lượng cố phiếu đăng ký mua lại/bán: 
6. Số lượng đã thực hiện: 
7. Thời gian thực hiện: từ ngày đến ngày 
8. Số lượng cổ phiếu quỳ trước khi đăng ký giao dịch: 
9. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 
10.Nguồn vốn: (trong trường hợp mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ) 
1 l.Giá giao dịch bình quân: 
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12. Phương thức giao dịch: 
{Trong trường hợp công ty không thực hiện hết sổ lượng đãng ký, công ty 

phải giải trình nguyên nhân) 
Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết 

tuân thủ các quy định hiện hành. 
ngày ... tháng ... năm ... 

( Tố chức phát hành ) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Ký, ghì rõ họ tên và đổng dấu) 
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Phụ lục số 26 

Thông báo quyết định của công ty về việc thay đổi phương án 
giao dịch mua lại cỗ phiếu/bán cổ phiếu quỹ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chủng, 
chào bán co phiêu để hoán đổi, phát hành thêm cố phiếu, mua lại co phiếu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cố phiêu) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / ,ngày.., tháng.>. năm 

THÔNG BÁO QUYÉT ĐỊNH CỦA CÔNG TY VÈ VIỆC THAY ĐỎI PHƯƠNG ÁN 
GIAO DỊCH MUA LẠI CỎ PHIÉU/BÁN CỎ PHIÉU QUỸ 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

IỂ Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu 
quỹ 

1. Tên tố chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ (đầy 
đủ): 

2. Tên giao dịch: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Điện thoại: Fax: 
5. Mã chứng khoán (nếu có): 
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... ngày ..ể tháng ... năm ... do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. 
IIẾ Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ đã được ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận 
1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 
2. Tống số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 
3. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: (trường hợp mua lại cổ 

phiếu để hủy cần phải nêu rõ mục đích mua lại cổ phiếu để hủy cỗ phiếu quỹ, 
giảm vốn điều lệ); 

4. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày... .đến ngày... 
5. Phương thức giao dịch: 
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6. Nguyên tắc xác định giá: 
7. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: 
8. Giá nêu trong Bản công bố thông tin: 
9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch 

mua lại cố phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 
+ Địa chỉ: 
+ Điện thoại: 
+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 

III. Thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ 
1. Quyết định thay đổi phương án giao dịch cổ phiếu quỹ: Quyết định của 

Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông... 
2. Phương án thay đổi:....(chỉ nêu những điểm thay đổi) 
3. Lý do thay đổi:... 
Công ty chỉ thực hiện thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phiếu/bán 

cổ phiếu quỹ sau khi có ý kiến chấp thuận của ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

ngày ... tháng ... năm ... 

( tô  chức  phá t  hành  )  

(người đại diện theo pháp luật) 
(kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phu luc số 27 • • 

Thông báo thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưởng dẫn việc chào bản chứng khoán ra công chúng, 
chào bản cồ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại co phiếu, bản cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiêu) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
_____ ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày ... tháng... năm.. 

THÔNG BÁO THAY ĐỒI PHƯƠNG ÁN GIAO DỊCH MUA LẠI CÓ PHIÉU/ 
BÁN CỐ PHIÉU QUỸ 

Iề Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu 
quỹ 

1. Tên tố chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ (đầy 
đủ): 

2. Tên giao dịch: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Điện thoại: Fax: 
5. Mã chứng khoán (nếu có): 
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm ... do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. 
II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ thay đổi đã 

được Úy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Công văn số ngày 

1. Nội dung thay đổi:.... 
2. Thời điếm áp dụng phương án thay đổi:.ế. 
3. Những nội dung khác trong phương án giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ 

phiếu quỹ không thay đổi và thực hiện theo Bản công bố thông tin giao dịch 
mua lại cố phiếu/bán cổ phiếu quỹ số ngày... đã được công bố thông tin. 

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân 
thủ các quy định hiện hành. 

ngày ... tháng ,ề. năm ... 
( To chức phát hành ) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phụ lục số 28 
Mẩu Giấy đăng ký chào mua công khai 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn việc chào bản chứng khoán ra công chủng, 
chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cố phiếu, bản cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiêu) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐẢNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI 

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
Đồng kỉnh gửi: Công ty (tên công ty đại chúng có co phiếu 

được chào mua) 
I. Giói thiệu về tổ chức/cá nhân đăng ký chào mua công khai 
1. Đối với tỗ chức đăng kỷ chào mua công khai 
a) Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai (đầy đủ): 
b) Tên giao dịch: 
c) Vốn điều lệ: 
d) Địa chỉ trụ sở chính: 
đ) Điện thoại: Fax: 
e) Nơi mở tài khoản: số hiệu tài khoản: 
g) Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ể.. năm ... 
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số: 
- Sản phấm/dịch vụ chính: 
- Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của công ty: 
- Tống mức vốn kinh doanh: 

2. Đối với cá nhân chào mua công khai 
a) Tên cá nhân thực hiện chào mua công khai: 
b)Ngày sinh: 
c) Số CMTND/HỘ chiếu: cấp ngày: .... Nơi cấp: 
d) Địa chỉ: 
đ) Điện thoại: 
IIẽ Tên công ty mục tiêu 
III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân chào mua công khai với công 

ty mục tiều 
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IVế số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân chào mua 
đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua 

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua 

VI. Giá chào mua 

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua 

VIII. Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán 
đổi cổ phần) 

IX. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh 
sau khỉ thực hiện chào mua • • 

X. Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn 
tất việc chào mua 

XIằ Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai (nếu có) 

XII. Thòi hạn và phương thức thanh toán 

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua 

ngày ... tháng ... năm ... 
Tô chức (người đại diện theo pháp luật)/ cá nhân 

chào mua công khai 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đổi với to chức)) 
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Phụ lục số 29 
Mầu công bố thông tin chào mua công khai 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bản chứng khoán ra công chủng, 
chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm co phiếu, mua lại cố phiêu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai co phiêu) 

(trang bìa) 

CÔNG BÓ THÔNG TIN 

CÔNG TY : 

(Giấy chứng nhận ĐKDN số... do ể.. .cấp ngày ... .tháng.... năm) 

(nêu thông tin về Giấy chứng nhận ĐKDN cấp lần đầu và thay đổi lần cuối 
cùng) 

CÁ NHÂN 

(Chứng minh thư nhân dân số... do....cấp ngày ....tháng.... năm) 

CHÀO MUA CÔNG KHAI 

(Theo Công văn số do cấp ngày. 
*> r 

nrA  _ Ạ 1 •  A Ten co phiêu: 

Mệnh giá: 

Giá chào mua: 

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai: 



I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/ cá nhân đăng ký chào mua công khai 
A. Đối với tổ chức 
1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cô 
phiếu đang lưu hành: 
2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế 
hoạch phát triển: 
3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính: (theo chuẩn mực kê toán Việt 
Nam và chuân mực kế toán tại nước sở tại, giải trình cỏ xác nhận của kiếm toán 
các điếm khác biệt nếu cỏ): 
4. Cơ cấu cố đông (vào ngày.../.ễ.. 

Trong đó: 

- Cố đông nước ngoài: 
+ Số lượng: 
+ Tỷ lệ nắm giữ: 

- Cô đông trong nước: 
+ Số lượng: 
+ Tỷ lệ nắm giữ: 

BỂ Đối với cá nhân 
1. Họ và tên: 
2. Ngày sinh: 
3. Số CMTND/HỘ chiếu cấp ngày: .... Nơi cấp: 
4. Địa chỉ: 
5. Điện thoại: 
II. Tên công ty mục tiêu 
III.Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký chào mua công khai với 
công ty mục tiêu 
IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân đăng ký chào mua 
công khai đối vói công ty mục tiêu trưóc khi chào mua 
V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân dự kiến thực hiện chào 
mua công khai 
VIỆ Giá chào mua 
VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua 
VIIIễ Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ 
phần) 
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IX. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi 
thực hiện chào mua • • 
X. Thòi điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất 
việc chào mua 
XI. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai (nếu có) 
XII. Thời hạn và phưong thức thanh toán 
XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua công 

khai 

ngày ễ.. tháng .ẵ. năm ... 
To chức (người đại diện theo pháp luật)/ cá nhân 

chào mua công khai 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đổi với tổ chức)) 
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Phụ lục số 30 
Mẩu Báo cáo kết quả chào mua công khai 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chủng, 
chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cô phiêu, mua lại cô phiêu, bản cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai co phiêu) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO KÉT QUẢ CHÀO MUA CỒNG KHAI 

Kỉnh gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Sau khi kết thúc đợt chào mua, (tên tổ chức, cá nhân chào mua), 
báo cáo về kết quả đợt chào mua như sau: 

Iế Tố chức/cá nhân đăng ký chào mua công khai: 
1. Đối với tổ chức đăng kỷ chào mua công khai 
a) Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai (đầy đủ): 
b) Tên giao dịch: 
c) Vốn điều lệ: 
d) Địa chỉ trụ sở chính: 
đ) Điện thoại: Fax: 
e) Nơi mở tài khoản: số hiệu tài khoản: 
g) Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm ... 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số: 

- Sản phấm/dịch vụ chính: 

- Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của công ty: 

- Tổng mức vốn kinh doanh: 

2. Đối với cá nhân đăng kỷ chào mua công khai: 
a) Tên cá nhân đăng ký chào mua công khai: 
b) Ngày sinh: 
c) Số CMTND hoặc hộ chiếu: cấp ngày: Nơi cấp: 
d) Địa chỉ: 
đ) Điện thoại: 
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II. Tên công ty mục tiêu: 

III. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân chào mua 
đối vói công ty mục tiêu trước khi chào mua: 

IV. Số lượng/tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua: 

V. Số lượng cổ phiếu mua được trong đọt chào mua: 

VI. Số lượng/tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi chào mua của tổ chức/cá 
nhân chào mua đối vói công ty mục tiêu: 

ngày ... tháng ... năm ... 
To chức (người đại diện theo pháp luật)/ 

cá nhân chào mua công khai 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đôi với to chức)) 
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Phu luc số 31 
<*> r ' ' ? f 

Mâu giây đăng ký phát hành cô phiêu làm cơ sở cho 
chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài 

(Ban hành kèm theo Thông tư số I62/20Ỉ5/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bản chứng khoán ra công chúng, 
chào bản cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm co phiếu, mua lại co phiếu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiếu) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lâp - Tir do - Hạnh phúc 

Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu 
làm CO" sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài 

Cổ phiếu:,... (tên cổ phiếu) 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

IỂ Giói thiệu về tổ chức đăng ký phát hành 
1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ)\ 
2. Tên giao dịch: 
3. Vốn điều lệ: 
4. Địa chỉ trụ sở chính: 
5. Điện thoại: Fax: 
6. Nơi mở tài khoản: số hiệu tài khoản: 
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm ... 
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số: 
- Sản phấm/dịch vụ chính: 
- Tống mức vốn kinh doanh: 
II. Cổ phiếu đăng ký phát hành 
1  nn Á 1  •  Á lể lên cô phiêu: 
2. Loại cố phiếu: 
3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng 
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: cổ phiếu 
5. Thời gian dự kiến phát hành: 
6. Tống khối lượng vốn huy động dự kiến: đồng 
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 
III. Phương án sử dụng vốn thu được từ đọt phát hành 
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IVể cổ phiếu cùng loại hiện đang lưu hành (dùng cho trường hợp 
phát hành thêm cô phiếu đê tăng vón) 

1. Tống số cố phiếu: 
2. Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo giá thị trường tại thời điếm bảo cáo, 

nếu có): 
3. Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo)'. 
V. Đặc điểm chứng chỉ lưu ký 
1. Đặc điếm chứng chỉ lưu ký: 
a) Tống số chứng chỉ lưu ký dự kiến phát hành (số lượng và tỷ lệ): 
b) Quyền và nghĩa vụ của người nắm giữ chứng chỉ lưu ký tại nước 

ngoài: 
2. Thị trường phát hành chứng chỉ lưu ký dự kiến: 
3. Thời gian niêm yết dự kiến (nếu có): 
4. Tô chức phát hành chứng chỉ lưu ký: 
VI. Các bên liên quan: 

(Tố chức bảo lãnh chào bán, tư vấn, kiểm toán...) 
VII. Cam kết của tổ chức phát hành 
Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và 

đúng sự thật, không phải là số liệu không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho 
người mua cố phiếu chịu thiệt hại. Chúng tôi cam kết: 

Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. Không có bất kỳ tuyên bố chính thức 
nào vê việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng 
trước khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký 
chào bán. 

- Sử dụng vốn huy động đúng mục đích. 
- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên. 
VIII. Hồ sơ kèm theo 
1. Quyêt định của Đại hội đồng cố đông chấp thuận việc chào bán cổ 

phicu làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài và thông qua 
phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở 
cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài; 

2. Điều lệ công ty; 
3. Bản công bố thông tin; 
4. Đe án phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ 

phiếu mới phát hành; 
5. Báo cáo tài chính; 
6. Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có); 
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7. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành 
cổ phiếu làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài; 

8. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất 
(nếu có); 

9. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
Giám đốc, Ban kiếm soát của to chức chào bán; 

10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa 
nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán. 

11 .  (Các  tà i  l iệu  khác  nếu  có) .  
ngày ... thảng... năm ... 

(tên to chức phát hành) 
(người đại diện theo pháp luật) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dẩu) 
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Phụ lục số 32 
Mẩu công bố thông tin về phát hành cổ phiếu làm cơ sở cho chào bán 

chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chủng, 
chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm co phiếu, mua lại co phiếu, bán cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai co phiếu) 

(trang bìa) 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

CÔNG TY : 

(Giấy chứng nhận ĐKDN số... do.... cấp ngày .. .tháng.... năm. ế.) 

PHÁT HÀNH CỔ PHIÉU LÀM cơ SỞ 
CHO CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI 

' /• ề , , 

(Theo Giây chứng nhận đăng ký/giây phép chào bán sô do câp 

ngày.../.../.... tại ) 
npẠ Ả 1 • Ạ Tên co phiêu: 

Mệnh giá: 

Giá bán: 

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 

Ngân hàng lưu ký: 

Tố chức bảo lãnh phát hành chính và tổ chức đồng bảo lãnh (nếu có): 

Tổ chức tư vấn tài chính: 

Tổ chức tư vấn luật: 

Tổ chức kiểm toán: 
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I. Tình hình đặc điểm của tổ chức phát hành 
1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng 

cổ phần đang lưu hành: 
2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kể 

hoạch phát triển: 
3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính: {theo chuấn mực kế toán 

Việt Nam và chuân mực kê toán tại nước sở tại, giải trình có xác nhận của kiêm 
toán các điểm khác biệt nếu có): 

4. Cơ cấu cố đông (vào ngày.../..../....): 
Trong đó: 

- Cô đông nước ngoài: 
+ Số lượng: 
+ Tỷ lệ nắm giữ: 
- Cổ đông trong nước: 
+ Số lượng: 
+ Tỷ lệ nắm giữ: 
IIệ Phương án phát hành 
1. Đặc điểm cổ phiếu phát hành: 
2. Loại cổ phiếu phát hành: 
3. Mệnh giá: 
4. Tống số cố phiếu dự kiến phát hành (số lượng và tỷ lệ): 
5. Quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phiếu phát hành: 
IIIệ Đặc điểm chứng chỉ lưu ký 
1. Ngân hàng lưu ký: {Tên, địa chỉ, sổ fax, so điện thoại liên lạc) 
2. Thị trường chào bán và thị trường giao dịch/niêm yết dự kiến: 
3. Giá chào bán và phương pháp xác định giá chào bán: 
4. Phương thức và thời gian chào bán: 
5. Cá nhân, tổ chức tham gia vào đợt chào bán: (giới thiệu sơ lược về các 

tô chức, cả nhân tham gia vào đợt chào bán): 
- Tổ chức tư vấn luật: 
- Tô chức bảo lãnh (tố chức bảo lãnh phát hành chính và tố chức đồng bảo 

lãnh): 
- Tố chức kiếm toán: 

6. Quan hệ của người được chào bán với cố đông lớn, Hội đồng quản trị 
(nếu có): 

7. Đánh giá của tổ chức tư vấn, bảo lãnh (hoặc tổ chức lưu ký) về hiệu quả 
của đợt chào bán đối với cố đông và người liên quan: 
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IV. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (chỉ tiết hạng 
mục, tiến độ và nguồn vốn bố sung (nếu có) thực hiện dự án sử dụng vôn huy 
động từ đợt phát hành) 

V. Nghĩa vụ của tổ chức phát hành cổ phiếu làm cơ sở cho việc chào 
bán chửng chỉ lưu ký (các nghĩa vụ về công bổ thông tin, quản trị công ty theo 
pháp luật nước sở tại). 

VI. Nghĩa vụ của tổ chức lưu ký 
VII. Các thông tin khác 
1. Địa điểm công bố Bản công bố thông tin: 
2. Người phụ trách công bố thông tin: (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax): 
VIII. Cam kết của Công ty... 
Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo các thông tin và số liệu trong Bản công 

bố thông tin này là chính xác và phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, 
hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

ngày Ễ.. tháng... năm ... 

(tên tố chức chào bán) 

(người đại diện theo pháp luật) 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục số 33 
Mẩu công bố thông tin về hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 162/2015/TT-BTC ngày 26 thảng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, 
chào bán co phiếu đế hoán đoi, phát hành thêm cô phiếu, mua lại cô phiêu, bản cô 

phiếu quỹ và chào mua công khai cô phiêu) 

(trang bìa) 

CÔNG BÓ THÔNG TIN 

CÔNG TY : 

(Giấy chứng nhận ĐKDN sổ... do.... cấp ngày .... tháng.... nămĩ) 
(nêu thông tin vê Giây chứng nhận ĐKDN cấp lần đầu và thay đôi lần cuối cùng) 

HÔ TRỢ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI • • 

Ngân hàng lưu ký: 

Tổ chức tư vấn tài chính: 

Tổ chức tư vấn luật: 
• 

Tổ chức kiểm toán: 



I. Tình hình đặc điểm của tổ chức hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký 
tại nưóc ngoài 

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng 
cổ phần đang lưu hành: 

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế 
hoạch phát triển: 

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính: {theo chuẩn mực kế toán 
Việt Nam và chuấn mực kế toán tại nước sở tại, giải trình cỏ xác nhận của kiêm 
toán các điểm khác biệt nếu có): 

4. Cơ cấu cố đông (vào ngày.../..../.ệ..): 
Trong đó: 

- Cổ đông nước ngoài: 
+ Số lượng: 
+ Tỷ lệ nam giữ: 
- Cô đông trong nước: 
+ Số lượng: 
+ Tỷ lệ nắm giữ: 

II. Giói thiệu về chứng chỉ lưu ký được hỗ trợ phát hành 
1. Đặc điếm chứng chỉ lưu ký: 
a) Tổng sổ chứng chỉ lưu ký dự kiến phát hành (số lượng và tỷ lệ): 
b) Quyền và nghĩa vụ của người nắm giữ chứng chỉ tại nước ngoài (theo 

quy định của pháp ỉuật nước sở tại): 
2. Thị trường phát hành dự kiến: 
3. Thời gian phát hành: 
4. Cá nhân, tố chức liên quan: 
- Tổ chức tư vấn luật: 
- T ổ  c h ứ c  b ả o  l ã n h  ( t ổ  c h ứ c  b ả o  l ã n h  p h á t  h à n h  c h í n h  v à  t ố  c h ứ c  đ ồ n g  b ả o  

lãnh): 
- Tổ chức kiểm toán: 

5. Đánh giá của tổ chức tư vấn về hiệu quả của việc hỗ trợ chứng chỉ lưu 
ký tại nước ngoài: 

III. Nghĩa vụ của tổ chức hỗ trợ: (các nghĩa vụ về công bổ thông tin, 
quản trị công ty theo pháp luật nước sở tại) 

IV. Nghĩa vụ của ngân hàng lưu ký 
V. Các thông tin khác 
1. Địa điểm công bổ bản công bố thông tin: 
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2. Người phụ trách công bổ thông tin: (tên, địa chỉ, số điện thoại, fax): 
VI. Cam kết của Công ty... 
Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo các thông tin và sổ liệu trong Bản công 

bố thông tin này là chính xác và phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, 
hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

ngày... thảng... năm ... 

(tên to chức chào bản) 

(người đại diện theo pháp luật) 

(ký, ghi rỗ họ tên và đóng dẩu) 
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