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CTY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               (COMECO)                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 4 năm 2014

 
TỜ TRÌNH 

về phương án bán cổ phiếu quỹ 
 
          Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) 

 
Căn cứ Điều 39 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20-7-2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu 
(COMECO); 

Hội đồng quản trị kính tr ình Đại hội đồng c ổ đông phương án bán cổ phiếu 
quỹ COM với những nội dung như sau: 

Công ty COMECO hiện đang nắm giữ 369.753 cổ phiếu quỹ COM. Số lượng cổ 
phiếu này được Công ty mua trên sàn giao dịch chứng khoán và mua lại từ cổ đông 
(phần cổ phiếu lẻ phát s inh) theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu 
thưởng để tăng vốn điều lệ từ năm 2006 đến 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông phê 
duyệt. Cụ thể như sau:  

MUA BÁN SỐ LƯỢNG  
CP QUỸ 

(cp) 
GIÁ BQ 
(đồng/cp) 

THÀNH TIỀN  
(đồng) 

GIÁ  
(đồng/cp) 

THÀNH TIỀN  
(đồng) 

CHÊNH LỆCH 
(đồng) 

1 2 3 (1 x 2) 4 5 (1 x 4) 6 (5 – 3) 
369.753 40.422 14.946.154.700 33.000 12.201.849.000 - 2.744.305.700 

 

Cổ tức của số cổ phiếu quỹ này trong thời gian COMECO nắm giữ từ năm 2006 
đến năm 2013 là 3,4 tỷ đồng.  

Nếu giá bán dự kiến tối thiểu theo tờ trình này thì phần chênh lệch tối đa là (-) 
2,744 tỷ đồng. Khoản chênh lệch này sẽ được hạch toán giảm khoản mục thặng dư 
vốn cổ phần. 

Để tập trung vốn cho ngành kinh doanh xăng dầu, Hội đồng quản tr ị Công ty 
kính trình ĐHĐCĐ Công ty về phương án bán cổ phiếu quỹ như sau: 

1.  Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu. 

2.  Mã chứng khoán: COM 

3.  Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 369.753 cổ phiếu. 

4.  Đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất: số lượng: 1.493 cổ phiếu; thời gian thực hiện: 
từ 05/9/2010 đến 04/10/2010. 
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5.  Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán trong đợt này: 369.753 cổ phiếu. 

6.  Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn kinh doanh năm 2014. 

7.  Đối tượng bán : 2 cổ đông chiến lược của Công ty là Tổng công ty Dầu Việt Nam- 
Công ty TNHH MTV (PV OIL) và Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.HCM 
(Saigon Petro). 

     Số lượng bán: theo tỷ lệ cổ phiếu COM của 2 cổ đông chiến lược trên sở hữu tại 
thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/3/2014 (ngày chốt danh sách để tham dự 
ĐHĐCĐ) hoặc theo một tỷ lệ do 2 cổ đông chiến lược nêu trên thỏa thuận bằng văn 
bản và thông báo cho HĐQT Công ty COMECO.  

8.   Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 15/5/2014 đến ngày 16/6/2014 

9.   Phương thức giao dịch: thỏa thuận lô lớn. 

10. Nguyên tắc xác định giá bán: Theo quy định hiện hành của Sở Giao dịch Chứng 
khoán Tp.HCM nhưng không thấp hơn 33.000 đ/cp.  

11. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định hiện hành của Sở Giao dịch Chứng 
khoán Tp.HCM. COMECO sẽ làm thủ tục xin UBCKNN cho phép bán trên 10% 
tổng số lượng cổ phiếu đăng ký đặt bán vào mỗi ngày giao dịch thông qua hình 
thức giao dịch thỏa thuận. 

12. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Chứng 
khoán Bảo Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (BVSC). 

13. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện : 
      - Lập kế hoạch chi tiết bán cổ phiếu quỹ và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng 
ký giao dịch cũng như báo cáo kết quả giao dịch theo đúng quy định; 
      - Thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ. 

Nếu bán được toàn bộ số cổ phiếu quỹ nêu trên với giá tối thiểu 33.000 đồng/cp 
thì Công ty sẽ thu được số tiền tối thiểu 12,201 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu 
động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh  nhằm giảm chi phí tài chính, tăng hiệu 
sử dụng vốn của Công ty.  

 Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét bán hết số lượng cổ phiếu quỹ 
COM với những nguyên tắc nêu trên.  

Kính trình.                    
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
        CHỦ TỊCH 
 
 
 

      Trương Đức Hạnh 


