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DỰ THẢO
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V/v: Thông qua Kết quả kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 và Phương án phát hành cổ
phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa ốc FIRST REAL
Căn cứ kế hoạch kinh doanh, nhu cầu huy động vốn của Công ty CP Địa ốc FIRST REAL và
thỏa thuận với đối tác, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch
tăng vốn Điều lệ năm 2018 và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2019, cụ thể
như sau:
I. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ
từ 130 tỷ đồng thành 300 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
và chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư. Số vốn huy động được dự kiến là
170.000.000.000 (Một trăm bảy mươi tỷ) đồng được dùng để góp vốn theo Hợp đồng hợp tác
kinh doanh với CTCP Tập đoàn Trường Thịnh vào 02 dự án: Khu đô thị nhà ở thương mại
Trường Thịnh và Khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh.
Tuy nhiên, so với kế hoạch ban đầu do Hội đồng quản trị đề ra, Công ty đã chủ động góp vốn
theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh mà không cần huy động vốn từ cổ đông và Nhà đầu tư khác
như phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/6/2018.
Do đó, để tăng hiệu quả sử dụng vốn và giảm thiểu các tác động của kế hoạch tăng vốn điều lệ
đối với hoạt động của công ty (pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập trên cổ phần….), Hội
đồng quản trị đề xuất điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ từ kế hoạch “Chào bán cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư” thành “Phát hành
riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư và Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở
hữu”.
II. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tổng thể
Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa Ốc FIRST REAL.

Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã phát
hành:

13.000.000 (Mười ba triệu) cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ:

0 (Không) cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đang
lưu hành:

13.000.000 (Mười ba triệu) cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến
phát hành:

11.800.000 (Mười một triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu

- Phát hành riêng lẻ:

4.000.000 (Bốn triệu) cổ phiếu

- Phát hành cổ phiếu từ
nguồn vốn chủ sở hữu:

7.800.000 (Bảy triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến
sau khi phát hành thành
công:

24.800.000 (Hai tư triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành:

118.000.000.000 (Một trăm mười tám tỷ) đồng.

Vốn điều lệ sau khi phát
hành thành công:

248.000.000.000 (Hai trăm bốn mươi tám tỷ) đồng

Phương thức phát hành:

Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (không bao gồm nhà
đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) và phát hành từ nguồn vốn
chủ sở hữu

Đối tượng phát hành:

Phát hành riêng lẻ: Nhà đầu tư có năng lực tài chính mạnh, có
năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về
mặt quản trị điều hành
Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: cổ đông hiện hữu
theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.

Tổng số vốn huy động được 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng
sau đợt phát hành:
Mục đích sử dụng vốn:

 Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức Phát Hành, bao
gồm, nhưng không giới hạn: (i) Bổ sung nguồn vốn trong
một số Công ty con và Công ty liên kết của Tổ Chức Phát
Hành, và (ii) mua cổ phần và phần vốn góp trong các Công
ty khác phù hợp với quy định của pháp luật;
 Các mục đích chung khác cho hoạt động doanh nghiệp của Tổ
Chức Phát Hành

Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn
chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ bị hạn chế
chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
theo đúng quy định.

Thời gian dự kiến phát
hành:

Năm 2019.

Đăng ký và Niêm yết cổ
phần phát hành thêm:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết
tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy

định của pháp luật.
Công ty cam kết đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu
Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc phát hành
thêm cổ phiếu.
1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ chi tiết
1.1.Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư
Số lượng cổ phiếu phát
hành:

4.000.000 (Bốn triệu) cổ phiếu.

Giá phát hành:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

Nguyên tắc xác định giá
phát hành:

Giá trị sổ sách tại 31/12/2018 (riêng): 16.930 đồng/cổ phiếu
Giá trị sổ sách tại 31/12/2018 (hợp nhất): 17.342 đồng/cổ phiếu
Giá đóng cửa ngày 26/03/2019 của FIR: 42.300 đồng/cổ phiếu
Căn cứ vào nhu cầu vốn của Công ty, đề xuất được sở hữu cổ
phiếu FIR và tiềm năng mà các Nhà đầu tư có thể mang lại cho
FIR, Hội đồng quản trị đề xuất giá phát hành cho Nhà đầu tư là
10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể tại thời điểm
chào bán, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và đảm bảo
lợi ích cao nhất cho Công ty.

Giá trị phát hành theo giá
phát hành:

40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng

Đối tượng phát hành:

Họ và tên

Mối quan
hệ với
Mối
người nội
quan hệ
bộ và
giữa các
người liên
nhà đầu
quan của
tư
người nội
bộ của FIR

SLCP
đang
nắm
giữ

SLCP
được mua

%VĐL
(130 tỷ
đồng)

SLCP sau
mua

%VĐL
(248 tỷ
đồng)

Thân Hà Nhất
Thống

Không

Không

0

1.000.000

7,69%

1.000.000

4,03%

Nguyễn Đức
Toàn

Không

Không

0

1.000.000

7,69%

1.000.000

4,03%

Lê Thanh Tơ

Không

Không

0

1.000.000

7,69%

1.000.000

4,03%

Đỗ Thị Ngọc
Dung

Không

Không

0

1.000.000

7,69%

1.000.000

4,03%

4.000.000

16,13
%

Tổng

4.000.000

Xử lý cổ phiếu còn dư do
Nhà đầu tư đã được Đại
hội đồng cổ đông phê
duyệt nhưng từ chối mua

Số cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khi phát
hành riêng lẻ sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các nhà
đầu tư khác với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ
phiếu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát
hành.
Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu bị từ chối
mua như sau:
- Có năng lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn và kinh
nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của
Công ty;
- Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, điều
hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ và hỗ trợ Công ty phát
triển hoạt động kinh doanh;
- Cam kết nắm giữ cổ phiếu trong thời gian tối thiểu 01 năm kể
từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
Nhà đầu tư đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định
58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản
3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP và quy định về đầu tư góp
vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều
189 Luật doanh nghiệp.
Trong trường hợp Hội đồng quản trị không phân phối hết số lượng
cổ phiếu này thì số cổ phiếu này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị
ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể
từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

1.2. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
Số lượng cổ phiếu phát
hành:

7.800.000 (Bảy triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành dự
kiến:

78.000.000.000 (Bảy mươi tám tỷ) đồng

Tỷ lệ phát hành:

1:0,6 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm
lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ
phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 1 quyền được nhận
0,6 cổ phần mới)

Đối tượng phát hành:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày
chốt danh sách cổ đông để phát hành.

Nguồn vốn sử dụng:

Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài
chính riêng năm 2018 đã kiểm toán của Công ty
 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC KT (riêng) năm
2018: 90.091.862.398 đồng

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC KT (hợp nhất)
năm 2018: 94.725.180.260 đồng.
Nguyên tắc làm tròn và Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ
phương án xử lý cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có)
lẻ phát sinh:
sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 146 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền
1:0,6 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: 146*0,6 = 87,6 cổ
phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ
đông A được nhận là 87 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,6 cổ phần) sẽ
được hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông
hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

1.3.Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành
Trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 130.000.000.000 (Một trăm ba mươi tỷ)
đồng lên 248.000.000.000 (Hai trăm bốn mươi tám tỷ) đồng có thể xuất hiện rủi ro pha
loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro
pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ
và quyền biểu quyết.
a.

Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền: Giá tham chiếu chỉ bị
tác động từ phần phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và không bị tác động
bởi việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư.
Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn
vốn chủ sở hữu của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường
điều chỉnh theo công thức sau:
Ptc = (PRt-1*KLCP đang lưu hành + PR*KLCP phát hành thêm)/(KLCP đang lưu
hành+KLCP phát hành thêm)
Trong đó:
- Ptc : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ
phiếu trong đợt tăng vốn điều lệ
- PRt-1: Giá cổ phiếu phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền
- PR: Giá phát hành
- KLCP đang lưu hành: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành
- KLCP phát hành thêm: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

b. Rủi ro pha loãng EPS
Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:
EPS pha loãng = E / Qbq
Trong đó:
- EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công
- E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

- Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số
lượng cổ phiếu lớn hơn.
c.

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần
Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:
BV = NVCSH / (Q-CPQ)
Trong đó:
- NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành
- CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu
Với việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư và phát hành từ nguồn vốn chủ sở
hữu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2019 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao
hơn tốc độ tăng của NVCSH.

d. Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng
do tác động của việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong đợt phát hành này (so với
thời điểm trước thời điểm phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện,
bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan để hoàn thành Phương án tăng vốn điều
lệ từ 130 tỷ đồng lên 248 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư và
Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:
1.

Hoàn tất các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê
duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, và/hoặc sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát
hành khi cần thiết phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và
Điều lệ của Công ty;

2.

Xác định ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty được hưởng quyền theo đúng quy
định. Quyết định thời điểm để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp
thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy địnhh của pháp
luật;

3.

Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ
các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty để đầu tư vào mục
đích sử dụng vốn đã được thông qua;

4.

Chủ động xử lý số lượng cổ phiếu phát hành còn dư, phân phối tiếp cho các nhà đầu tư
khác theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, nhưng phải đảm bảo các
quy định của pháp luật;

5.

Sửa đổi Điều lệ, hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký
kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

6.

Hoàn tất mọi thủ tục lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm từ việc
phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

cho cổ đông hiện hữu nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao
dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
7.

Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến
việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư và tăng vốn điều lệ từ
nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo quy định của pháp luật và
Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

NGUYỄN HÀO HIỆP

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội

