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CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY 

 

Số: 15/2022/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 

(V/v: Thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 ) 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Kosy 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày 12/06/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung 

về phát hành, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại 

chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy (“Công ty”, “KOS”); 

- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, 

lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty; 

- Nhu cầu và tỷ lệ sở hữu cổ phần thực tế của các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu; 

- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 và tờ trình tăng vốn điều lệ 

năm 2022 số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022. 

 Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

ngày 20/05/2022 như sau: 

- Vốn điều lệ trước phát hành   : 2.164.813.350.000 đồng 

- Số lượng cổ phần trước phát hành  : 216.481.335 CP 

- Số lượng cổ phiếu quỹ   : 0 CP 

- Số lượng cổ phần lưu hành trước phát hành : 216.481.335 CP 

DỰ THẢO 
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- Loại chứng khoán chào bán   : Cổ phần phổ thông 

- Mệnh giá     : 10.000 đồng/Cổ phần 

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm : 56.672.460 cổ phần 

Trong đó: 

+ Phát hành cổ phiếu để hoán đổi   : 56.672.460 cổ phần 

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá  : 566.724.600.000  đồng 

- Thời gian phát hành dự kiến   : Năm 2022 

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành  : 2.731.537.950.000 đồng 

- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 273.153.795 cổ phần 

Tuy nhiên, căn cứ theo nhu cầu và tỷ lệ sở hữu cổ phần thực tế của các cổ đông của Công ty cổ 

phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi tiết phương án phát 

hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông công ty chưa đại chúng như sau: 

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN 

CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CHƯA ĐẠI CHÚNG 

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi 

Hiện nay, Công ty cổ phần Kosy đang sở hữu 12.295.800 cổ phần tại Công ty cổ phần Điện gió 

Kosy Bạc Liêu, tương ứng tỷ lệ 19,8% vốn điều lệ. Nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực điện gió nói 

chung và Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu nói riêng, để gia tăng quy mô về vốn, tài sản và 

tăng cường năng lực hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đề xuất phát hành cổ phiếu 

phổ thông cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu để hoán đổi lấy 43.594.200 

cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty này. 

Sau khi hoán đổi, Công ty cổ phần Kosy sở hữu 90% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện gió 

Kosy Bạc Liêu. 

2. Thông tin về Công ty có cổ phần bị hoán đổi 

- Tên công ty: Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1900664566 do Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu cấp lần 

đầu ngày 02/07/2020. 

- Vốn điều lệ: 621.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi mốt tỷ đồng). 

- Ngành nghề kinh doanh chính:  
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+ Sản xuất điện (mã ngành 3511);  

+ Truyền tải và phân phối điện (mã ngành 3512);  

+ Xây dựng công trình điện (mã ngành 4221);  

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4299);  

+ Lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321); 

+ … 

 Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu là chủ đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu 

giai đoạn 1 (công suất 40 MW) nằm trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Dự án có tổng mức 

đầu tư 1.598 tỷ đồng và được ngân hàng Agribank tài trợ tín dụng 997 tỷ đồng, được khởi công xây 

dựng từ tháng 10/2020. Toàn bộ các turbine của nhà máy được cung cấp bởi Tập đoàn Goldwind 

International Renewable. Hiện nay, Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu đã ký kết hợp đồng 

mua bán điện với Công ty Mua bán điện (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam).  

 Nhà máy đã phát điện thương mại vào tháng 10/2021 và cung cấp sản lượng điện gió trung bình 

khoảng 115 triệu kWh/năm, hòa cùng hệ thống điện lưới quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng 

lượng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi 

Căn cứ thỏa thuận, yêu cầu của Công ty cổ phần Kosy với các cổ đông của Công ty cổ phần Điện 

gió Kosy Bạc Liêu và các đánh giá độc lập của đơn vị tư vấn, phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi 

cổ phiếu như sau: 

3.1. Phương pháp xác định 

 Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Kosy và 

Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu theo các phương pháp xác định giá dựa trên Chứng thư định 

giá của bên thứ 3, giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Kosy và Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc 

Liêu như sau: 

- Theo chứng thư định giá số 16/2022/CT-KVA ngày 15/08/2022 do Công ty TNHH Kiểm toán 

và Định giá KVA ban hành, giá cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy là: 16.300 đồng/ cổ phần; 

- Theo chứng thư định giá số 17/2022/CT-KVA ngày 15/08/2022 do Công ty TNHH Kiểm toán 

và Định giá KVA ban hành, giá cổ phiếu Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu là: 21.200 

đồng/ cổ phần; 

  

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-dien-3511
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/xay-dung-cong-trinh-dien-4221
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/xay-dung-cong-trinh-ky-thuat-dan-dung-khac-4299
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/lap-dat-he-thong-dien-4321
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3.2. Tỷ lệ hoán đổi 

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy và cổ phiếu Công ty cổ phần Điện gió Kosy 

Bạc Liêu: 

Chỉ tiêu Công ty cổ phần Kosy 
Công ty cổ phần Điện gió  

Kosy Bạc Liêu 

Giá cổ phiếu 16.300 21.200 

Tỷ lệ hoán đổi 1: 1,3006 

Tỷ lệ làm tròn 1:1,3 

 Căn cứ kết quả trên, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu như sau: 1:1,3 (có nghĩa là 10 cổ phiếu Công ty cổ 

phần Điện gió Kosy Bạc Liêu được hoán đổi lấy 13 cổ phiếu của Công ty cổ phần Kosy). 

4.  Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần  

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kosy 

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 56.672.460 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm mươi sáu 

triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn, bốn trăm sáu mươi cổ phiếu).  

- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 566.724.600.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm 

sáu mươi sáu tỷ, bảy trăm hai mươi bốn nghìn, sáu trăm đồng). 

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông công ty cổ phần 

chưa đại chúng để hoán đổi cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu 

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức hoán đổi cổ phiếu cho các cổ 

đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu  

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu KOS mà cổ đông của Công ty cổ phần 

Điện gió Kosy Bạc Liêu được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu 

KOS bị lẻ do làm tròn phát sinh sẽ được hủy. 

 Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.555 cổ phiếu của Công ty có cổ phần bị hoán đổi, số cổ phiếu này được 

hoán đổi theo tỷ lệ 1: 1,3 sẽ thành 2.021,5 cổ phiếu KOS. Cổ đông A sẽ được nhận 2.021 cổ phiếu 

KOS (do làm tròn xuống hàng đơn vị), số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy. 
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5. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu theo 

danh sách: 

STT Tên Cổ đông 
Số CMND,  

ngày cấp, nơi cấp 

SLCP  

đang sở hữu 

SLCP KOS được 

nhận khi hoán đổi 

1 Nguyễn Trung Kiên 

Số CMND: 013365392; ngày 

cấp 01/11/2010; nơi cấp CA 

thành phố Hà Nội 

2.700.000 3.510.000  

2 Nguyễn Toàn Năng 

Số CMND: 132024059; ngày 

cấp 12/02/2020; nơi cấp CA 

tỉnh Phú Thọ 

9.925.200          12.902.760  

3 
Công ty cổ phần Đầu 

tư LEO REGULUS 

Số ĐKDN:  0109736599 do Sở 

KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 23/08/2021 

30.969000 40.259.700  

 Tổng cộng  43.594.200        56.672.460  

6. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 

01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. 

7. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022, đồng thời đảm bảo trong thời hạn 90 ngày và 

thời gian gia hạn phát hành kể từ ngày được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký 

chào bán cổ phiếu. 

8. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực 

hiện phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông 

của Công ty có cổ phần bị hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. 

9. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội 

đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Kosy sẽ không 

thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần mới được phát hành thêm trong đợt này 

(nếu có). 

10. Điều lệ tổ chức và hoạt động của KOS sau khi hoán đổi 

 KOS hiện đang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và KOS đã 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật. Sau khi hoán đổi cổ 

phần của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Điều lệ hiện hành của KOS vẫn phù hợp với các 

quy định pháp luật khác có liên quan và sẽ tiếp tục sử dụng. 

 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh vốn điều lệ tăng thêm 
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theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối trong đợt phát hành và sửa đổi điều lệ tổ chức và 

hoạt động Công ty (điều khoản quy định về vốn điều lệ, cổ phần), thực hiện các thủ tục thay đổi đăng 

ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành 

nêu trên. 

11. Phương án tổ chức hoạt động Công ty, phương án sử dụng lao động sau khi hoán đổi 

 Sau khi hoán đổi cổ phần, Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu sẽ trở thành công ty con 

của KOS, mô hình tổ chức hoạt động vẫn giữ nguyên như hiện tại. ĐHĐCĐ giao HĐQT KOS tổ chức 

thực hiện công tác quản trị công ty, quyết định, ban hành các tài liệu, thủ tục cần thiết để hoàn thiện 

cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu sau khi hoàn thành hoán đổi đáp ứng 

quy định của pháp luật và phù hợp với công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo mang lại hiệu quả tốt 

nhất cho KOS cũng như Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu 

 Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc 

Liêu vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty cũ sau khi hoàn thành hoán đổi.  

12. Thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành 

 Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng 

khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch 

Chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với 

các quy định của pháp luật hiện hành. 

13. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện: 

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành 

cổ phiếu KOS để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc 

Liêu theo quy định của pháp luật; 

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm 

bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; 

- Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi cổ 

phiếu cho các cổ đông của Công ty có cổ phần bị hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu 

nước ngoài tại Công ty; 

- Thực hiện đàm phán các nội dung chi tiết, phê duyệt và ký Hợp đồng hoán đổi (nếu có) giữa 

KOS và các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu căn cứ trên phương án phát 

hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của 

Công ty; 

- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các 
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cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; 

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 

Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi; 

- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn 

điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành; 

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng 

ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng 

cổ phần phổ thông được phát hành thành công; 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, 

hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp 

với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền 

lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. 

 Trên đây là nội dung phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công 

ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu cũng như việc thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết 

bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành, sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ 

mới và một số nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện. 

 Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua. 

 Trân trọng./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- HĐQT, BKS, Ban TGĐ; 

- Lưu HĐQT, VP./. 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 
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