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HƯỚNG DẪN THỦ TỤC 

ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ (VCF) 

(Cho đợt chào mua công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa- Mã cổ phiếu VCF 

của Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage từ ngày 01/11/2016 đến ngày 30/11/2016) 

 

- Căn cứ theo Giấy đăng ký chào mua công khai của Công ty TNHH một thành viên Masan 

Beverage ngày 11/10/2016; 

- Căn cứ theo Công văn số 7222/UBCK-QLCB của UBCKNN về việc chào mua công khai cổ 

phiếu VCF ngày 28/10/2016 

Thông tin và thủ tục chào mua công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Vinacafe 

1. Tổ chức chào mua công khai 

- Tổ chức thực hiện chào mua công khai: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

MASAN BEVERAGE (“MSB”). 

- Tên giao dịch: MASAN BEVERAGE COMPANY LIMITED. 

- Vốn điều lệ: 2.248.000.000.000 VNĐ. 

- Địa chỉ: Tầng 12, Toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: 08. 62 555 660               Fax: 08. 38 109 463  

- Số ĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312797567 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/5/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 4 

ngày 19/5/2016. 

- Số tài khoản lưu ký: 105C556688 tại Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương. 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Bán buôn đồ uống không có cồn. 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: đồ uống không có cồn 

2. Thông tin về đợt chào mua công khai: 

- Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. 

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

- Tên chứng khoán được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa 

- Mã chứng khoán chào mua: VCF. 
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- Sàn niêm yết/đăng ký giao dịch: HOSE. 

- Số lượng chứng khoán đăng ký chào mua công khai: 2.614.484 (Hai triệu sáu trăm 

mười bốn ngàn bốn trăm tám mươi bốn) cổ phiếu, tương đương 9,84% vốn điều lệ của 

công ty mục tiêu. 

- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến sau khi thực hiện chào mua: 70% vốn điều lệ của công ty mục 

tiêu 

- Giá chào mua công khai: 170.000 đồng/cổ phiếu. 

- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng 

hoặc bất kỳ giới hạn khác. 

- Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mục tiêu được tự do chuyển 

nhượng. 

- Mục đích chào mua: tăng tỉ lệ sở hữu của Masan Beverage tại Công ty Cổ phần 

Vinacafé Biên Hòa. 

- Thời gian đăng ký chào mua: Bắt đầu từ ngày 01/11/2016 và kết thúc vào ngày 

30/11/2016. 

 

3. Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) 

- Tên đại lý chào mua công khai: Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương 

- Mã thành viên lưu ký: 105 

- Trụ sở chính: Tầng 10 và 21, Tòa nhà Techcombank, số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

Hà Nội 

- Địa chỉ: Tầng 02, Techcombank 

Tower, số 191 Bà Triệu, Phường Lê 

Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Điện thoại: 1800588826 

- Người liên hệ: Đỗ Thu Hiền 

Thành phố Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ: Tầng 02, tòa nhà Lim, 9 -11 

Tôn Đức Thắng, Q1, HCM 

 

- Điện thoại: 1800588826 

- Người liên hệ: Trần Lê Thảo Linh 

4. Thủ tục thực hiện việc chào mua công khai 

 

4.1 Thủ tục đăng ký bán: 

- Cổ đông có thể nhận trực tiếp mẫu “Giấy đăng ký bán cổ phần của Công ty Cổ phần 

Vinacafé Biên Hòa” (sau đây gọi tắt là Giấy đăng ký bán cổ phần VCF) tại TCBS 

theo các địa điểm nêu tại Mục 3 hoặc tải xuống từ trang web của MSB/TCBS theo các 

địa chỉ trang web nêu tại Mục 4 Bản hướng dẫn này. 

- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký bán cổ phần, yêu cầu thành viên lưu 

ký nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện các việc sau: 
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(i) Xác nhận số dư cổ phần VCF và các thông tin về cổ đông như đã ghi tại Giấy đăng 

ký bán cổ phần VCF.  

(ii) Xác nhận phong tỏa toàn bộ số cổ phần VCF được đăng ký bán bằng việc ký và 

đóng dấu vào Giấy đăng ký bán cổ phần VCF. 

- Cổ đông trực tiếp nộp lại Giấy đăng ký bán Cổ phần VCF cho TCBS (03 bản) hoặc ủy 

quyền cho người khác tới nộp thay. 

- Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phần VCF 

 Đối với cổ đông cá nhân trong nước và nước ngoài:  

- Bản gốc và Bản sao Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu với các thông 

tin trùng với thông tin đã được kê khai và xác nhận tại Giấy đăng ký bán cổ phần 

VCF. 

Nếu cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác tới nộp thay Giấy đăng ký bán cổ 

phần VCF thì cần nộp kèm thêm các giấy tờ sau: 

(i) Giấy ủy quyền cho người tới nộp thay Giấy đăng ký bán Cổ phần VCF, được 

công chứng/chứng thực. 

(ii) Bản gốc và một bản sao Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của 

người được ủy quyền với các thông tin trùng với thông tin trong Giấy ủy quyền. 

 Đối với tổ chức trong nước và nước ngoài: 

(i) Bản sao y công chứng Giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ chứng minh tư 

cách pháp lý của tổ chức với các thông tin trùng với các thông tin đã được kê 

khai và xác nhận tại Giấy đăng ký bán cổ phần VCF. 

(ii) Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật. 

(iii) Trong trường hợp ủy quyền ký Giấy đăng ký bán, cần có: Giấy ủy quyền bản 

gốc hoặc bản công chứng hợp pháp và bản sao Giấy CMND/Thẻ căn cước công 

dân/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền Nếu quy định quản 

trị nội bộ của tổ chức yêu cầu các giấy tờ ủy quyền khác, xin vui lòng đính kèm 

các giấy tờ ủy quyền đó vào Giấy đăng ký bán cổ phần VCF. 

(iv) Bản gốc và 01 bản sao giấy CMND của người được tổ chức giới thiệu đến nộp 

hồ sơ. 

 Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông cần thực hiện lưu ký chứng khoán tại bất kỳ 

thành viên lưu ký nào và sau đó đăng ký bán theo thủ tục như trên. 

 Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bán, cổ đông nhận lại 01 bản Giấy đăng ký bán Cổ 

phần VCF có xác nhận của TCBS. 

 

4.2 Thủ tục hủy Giấy đăng ký bán cổ phần 

- Trong thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, nếu cổ đông đã đăng ký bán 

nhưng sau đó muốn hủy đăng ký bán, cổ đông sẽ nhận mẫu Giấy hủy đăng ký bán cổ 

phần của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (sau đây gọi tắt là Giấy hủy đăng ký 
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bán cổ phần) tại TCBS theo các địa điểm nêu tại Mục 3 hoặc tải xuống từ trang web 

của MSB/TCBS theo các địa chỉ trang web nêu tại Mục 4 Bản hướng dẫn này. 

- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy hủy đăng ký bán cổ phần và nộp lại 03 bản cho 

TCBS. Nếu cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác tới nộp thay Giấy hủy đăng ký 

bán cổ phần cần nộp kèm thêm các giấy tờ như đối với trường hợp ủy quyền nộp Giấy 

đăng ký bán nêu tại Mục 4.1. 

- Sau một (01) ngày làm việc đối với trường hợp cổ đông nộp hồ sơ tại Hà Nội hoặc sau 

ba (03) ngày làm việc (đối với trường hợp cổ đông nộp hồ sơ tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, TCBS sẽ trả lại cổ đông 01 bản Giấy hủy đăng ký bán cổ phần có xác nhận của 

TCBS. Sau đó, cổ đông liên hệ với thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để yêu 

cầu giải tỏa số cổ phần mình đã đăng ký bán. 

- Giấy hủy đăng ký bán cổ phần sẽ hủy bỏ giao dịch đối với toàn bộ số cổ phần đã đăng 

ký bán trước đây. Trường hợp cổ đông vẫn còn nhu cầu bán một phần cổ phần của 

mình, cổ đông cần thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 4.1.  

4.3 Phương thức phân phối 

- Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, Công 

ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương sẽ thực hiện tổng kết danh sách cổ đông đăng ký 

bán và thông báo cho Công ty TNHH MTV Masan Beverage (bên chào mua). 

- Trường hợp số lượng cổ đông đăng ký bán bằng số lượng đăng ký chào mua, số lượng 

cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ đúng bằng số lượng đã đăng ký bán. 

- Trường hợp số lượng cổ phiếu mà cổ đông đăng ký bán nhỏ hơn số lượng cổ phiếu 

đăng ký chào mua thì Công ty TNHH MTV Masan Beverage (bên chào mua) được 

quyền hủy bỏ đợt chào mua. 

- Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn tổng số lượng chào 

mua thì số lượng cổ phiếu của mỗi cổ đông được bán sẽ được tính theo công thức sau: 

Số cổ phiếu  

cổ đông 

được bán 

= 

Số cổ 

phiếu cổ 

đông đăng 

ký bán 

X 

Tổng số cổ phiếu chào mua 

              Tổng số cổ phiếu cổ đông đăng ký bán 

Ví dụ: Cổ đông A đăng ký bán 1.000 cổ phiếu VCF. Tổng số lượng cổ phiếu chào mua 

là 2.614.484, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán là 5.228.968, thì cổ đông A sẽ chỉ 

được bán với số lượng là 500 cổ phiếu.  

- Xử lý cổ phiếu lẻ:  

 Số cổ phiếu được bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. 

Ví dụ: Số cố phiếu được bán là 872,06 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 872 cổ phiếu  
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 Số cổ phiếu còn thiếu so với tổng khối lượng đăng ký chào mua (tổng số cổ phiếu lẻ 

của các cổ đông do làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được MSB mua của cổ đông có 

khối lượng đặt bán cao nhất. Nếu khối lượng mua thêm từ cổ đông có khối lượng 

đặt bán cao nhất chưa đủ thì MSB sẽ tiếp tục mua từ các cổ đông có khối lượng đặt 

bán lớn kế tiếp (cho đến khi mua đủ khối lượng cổ phiếu lẻ). 

4.4 Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua 

Công ty TNHH MTV Masan Beverage sẽ thực hiện rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ chào mua 

đã công bố trong các trường hợp sau đây: 

- Số lượng cổ phiếu các cổ đông VCF đăng ký bán không đạt số lượng mà Công ty 

TNHH MTV Masan Beverage đăng ký chào mua; 

- VCF thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua bất kỳ 

hình thức nào. Ví dụ như tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi, chuyển 

đổi từ trái phiếu, v.v... 

- VCF giảm vốn cổ phần; 

- VCF phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ; 

- VCF bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản. 

4.5 Thông báo kết quả chào mua cho nhà đầu tư 

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công 

khai nêu tại Mục 2, TCBS sẽ thông báo tỷ lệ mua được áp dụng để tính toán số lượng cổ 

phần được bán cho từng cổ đông trên trang web của MSB và TCBS. 

4.6 Thời hạn và phương thức thanh toán 

- Việc thanh toán sẽ được thực hiện thông qua Công ty chứng khoán được chỉ định làm 

Đại lý chào mua, theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

(VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 

22/QĐ-VSD ngày 13 tháng 03 năm 2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam), thủ tục thanh toán cụ thể như sau: 

 Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian đăng ký chào mua 

công khai nêu tại Mục 2, TCBS sẽ gửi cho VSD văn bản đề nghị thanh toán tiền 

mua chứng khoán kèm theo Danh sách nhà đầu tư bán chứng khoán chi tiết theo 

thành viên lưu ký đã được Đại lý chào mua xác nhận đồng thời chuyển toàn bộ số 

tiền thanh toán vào tài khoản tiền đăng ký mua chứng khoán của VSD. 

 Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc thời gian đăng ký chào mua công 

khai, các thành viên lưu ký có nhà đầu tư đồng ý bán chứng khoán gửi cho VSD các 

tài liệu sau: 
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(i) Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán theo Mẫu 07/LK Quy chế hoạt động lưu ký 

chứng khoán (03 liên) và Văn bản của thành viên lưu ký bên chuyển quyền sở 

hữu mở tài khoản gửi VSD xác nhận về số dư chứng khoán lưu ký bên chuyển 

quyền sở hữu và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở 

hữu; 

(ii) Văn bản của thành viên lưu ký bên chuyển quyền sở hữu cam kết chịu trách 

nhiệm thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định khi nhận được 

tiền thanh toán (trường hợp bên bán là nhà đầu tư cá nhân) và thông tin về số tài 

khoản nhận tiền thanh toán. 

 Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của các bên, VSD 

sẽ thực hiện chuyển tiền và chứng khoán cho các bên liên quan. Việc thanh toán 

tiền và chuyển quyền sở hữu chứng khoán sẽ được VSD thực hiện đồng thời trong 

một ngày. 

 Các thành viên lưu ký có liên quan thực hiện chuyển tiền thanh toán cho nhà đầu tư 

bên bán và hạch toán chứng khoán về cho nhà đầu tư bên chào mua công khai.  

 

Trang web tải các tài liệu, mẫu biểu liên quan tới việc chào mua công khai 

- Website công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương: https://www.tcbs.com.vn  

- Website Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage: 

https://www.masanconsumer.com 

 

 

  

  

 

https://www.tcbs.com.vn/
https://www.masanconsumer.com/

