
HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHẦN 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ - HUUNGHIFOOD 

 

A. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH  

I. Thông tin cơ bản 

- Tổng số cổ phần phát hành:  9.155.093 cổ phần 

Trong ñó: 

• Phát hành cho cổ ñông hiện hữu:     8.070.603 cổ phần 

• Phát hành cho CBCNV:       542.245 cổ phần 

• Phát hành riêng lẻ cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam:  542.245 cổ phần 

- Quyền mua ñối với cổ ñông hiện hữu: 135:100  

• Tại thời ñiểm chốt danh sách cổ ñông ñể thực hiện quyền, cổ ñông sở hữu 01 cổ 

phần sẽ ñược hưởng 01 quyền mua và cứ mỗi 135 quyền mua sẽ ñược mua thêm 

100 cổ phần phát hành thêm; 

• Cổ ñông có thể ñăng ký thực hiện mua một phần hoặc mua hết số  lượng cổ phần 

ñược mua trong Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.  

• Số lượng cổ phần ñược mua theo quyền sẽ ñược làm tròn xuống ñến hàng ñơn vị 

ñể ñảm bảo tổng số lượng cổ phần phân phối không vượt quá tổng số lượng phát 

hành. Ví dụ: Cổ ñông A sở hữu 1.234 cổ phần sẽ ñược mua thêm (1.234 x 100 : 

135 = 914,07) 914 cổ phần.   

• Chuyển nhượng quyền mua: Cổ ñông ñược quyền mua cổ phiếu có thể chuyển 

nhượng quyền mua của mình cho nhiều người khác nhau hoặc từ chối mua. 

Người nhận chuyển nhượng quyền mua không ñược chuyển nhượng quyền mua 

của mình cho người thứ ba. 

- Thời gian nhận ñăng ký mua và nộp tiền mua: Từ ngày 03/10/2014  ñến hết ngày 

06/11/2014. 

- Thời hạn nhận chuyển quyền mua: Từ ngày 03/10/2014 ñến hết ngày 31/10/2014. 

II. Hồ sơ ñăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu   

1.  Hồ sơ ñăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm 



•  01 bản gốc Giấy ñăng ký mua cổ phần và Giấy ủy quyền  (ñối với cổ ñông ủy quyền 

cho người khác hoặc cổ ñông là tổ chức ủy quyền cho cán bộ ñến làm thủ tục). Lưu 

ý: Giấy ủy quyền phải có xác nhận của ủy ban nhân phường, xã hoặc cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; 

•  01 bản gốc (hoặc bản sao có công chứng) và 01 bản photo Chứng minh nhân dân/hộ 

chiếu (ñối với cổ ñông là cá nhân); 

•  01 bản photo Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (ñối với cổ ñông là tổ chức); 

•  01 bản photo Giấy nộp tiền hoặc chứng từ chuyển tiền mua cổ phiếu (trường hợp 

chuyển khoản – sau khi ñã nộp tiền thì cổ ñông gửi về Phòng Tài chính Kế toán, 

Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị, Địa chỉ 122 Định Công, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, TP.HN). 

2. Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu bao gồm: 

• 03 bản gốc Giấy chuyển nhượng quyền mua có xác nhận của HuuNghiFood (ñối với 

trường hợp chuyển nhượng quyền mua); 

• 01 bản gốc Quyết ñịnh chuyển nhượng quyền mua/nhận chuyển nhượng quyền mua 

của ĐHĐCĐ/HĐQT/HĐTV (ñối với cổ ñông là tổ chức chuyển nhượng/nhận 

chuyển nhượng quyền mua cổ phần); 

• 01 bản gốc Giấy ñăng ký mua cổ phần và Giấy ủy quyền (ñối với tổ chức); 

•  01 bản photo Chứng minh thư nhân dân (có bản gốc ñể ñối chiếu hoặc bản sao có 

công chứng) cả Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng; 

•  01 bản photo Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (ñối với cổ ñông là tổ chức). 

III. Địa ñiểm nhận ñăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: 

1.  Đăng ký và nộp tiền mặt trực tiếp tại:   

Phòng Kế toán tài chính - Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị,  

Số 122, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: (04) 36658341 

2. Địa chỉ tài khoản phong tỏa mua cổ phiếu phát hành thêm:           

 Tên chủ tài khoản: Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị 

 Số tài khoản: 0301000303923 



 Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm 

Nội dung nộp tiền: Nộp tiền mua … cổ phần phát hành thêm của 

HuuNghiFood cho cổ ñông Nguyễn Văn A, CMND/ĐKKD số …, 

 

B. THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MUA VÀ NỘP TIỀN MUA 

I. Trường hợp cổ ñông trực tiếp ñến ñăng ký mua và nộp tiền mặt tại 

HuuNghiFood  

- Cổ ñông ñiền ñầy ñủ thông tin tương ứng với giá trị cổ phiếu ñăng ký mua theo 

quyền vào Giấy nộp tiền như quy ñịnh tại phần A.III.2; 

- Nộp tiền tại Phòng kế toán tài chính theo ñịa chỉ tại phần A.III.1; 

- Sau khi ñủ tài liệu, cổ ñông nộp Hồ sơ ñăng ký mua cổ phần theo ñịa chỉ quy ñịnh tại 

phần A.III.1 và ký xác nhận vào Danh sách cổ ñông ñăng ký mua cổ phiếu. 

II. Trường hợp cổ ñông ñăng ký mua cổ phần phát hành thêm nhưng không trực 

tiếp ñến HuuNghiFood 

- Cổ ñông chuyển khoản số tiền tương ứng với giá trị cổ phần ñăng ký mua theo 

quyền vào tài khoản theo quy ñịnh tại phần A.III.2; 

- Cổ ñông chuẩn bị Hồ sơ ñăng ký mua cổ phần gồm các tài liệu theo quy ñịnh tại 

phần A.II.1; 

- Gửi thư ñảm bảo ñến ñịa chỉ của HuuNghiFood theo ñịa chỉ quy ñịnh tại phần 

A.III.1, ngoài phong bì gửi thư ghi rõ: Thực hiện quyền mua phát hành thêm cổ 

phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị - HuuNghiFood. Nếu không ñủ các 

tài liệu trên thì việc ñặt mua của cổ ñông coi như không hợp lệ.   

Lưu ý: Để ñảm bảo thời hạn thực hiện quyền, sau khi hoàn thành thủ  tục thực hiện 

quyền, cổ ñông có thể fax trước các giấy tờ nêu trên về Phòng kế toán tài chính Công ty 

cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (số máy Fax: 04.36658549) và sau ñó gửi thư ñảm bảo 

hồ sơ gốc ñến ñịa chỉ của HuuNghiFood.  

II. Trường hợp cổ ñông ủy quyền cho người khác ñăng ký mua cổ phần phát hành 

thêm tại HuuNghiFood 

Trường hợp cổ ñông là cá nhân (không ñến trực tiếp) hoặc là tổ chức ủy quyền cho 

người khác ñến làm thủ tục ñăng ký mua cổ phần ñiền ñầy ñủ thông tin theo quy ñịnh 

vào Giấy ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 



- Người ñược ủy quyền ñiền ñầy ñủ thông tin tương ứng với giá trị cổ phiếu ñăng ký 

mua theo quyền vào Giấy nộp tiền như quy ñịnh tại phần A.III.2; 

- Nộp tiền tại Phòng kế toán tài chính theo ñịa chỉ tại phần A.III.1; 

- Sau khi ñủ tài liệu, người ñược ủy quyền nộp Hồ sơ ñăng ký mua cổ phần theo ñịa 

chỉ quy ñịnh tại phần A.III.1 và ký xác nhận vào Danh sách cổ ñông ñăng ký mua cổ 

phiếu. 

 

C. THỦ TỤC CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA  

I. Trường hợp cổ ñông chuyển nhượng hết quyền mua cổ phần phát hành thêm 

cho một (01) cổ ñông khác 

1. Hồ sơ chuyển nhượng  

- 03 bản gốc Giấy chuyển nhượng quyền mua: Trong ñó ghi rõ số cổ phần chuyển 

nhượng phải bằng số cổ phần ñược mua theo quyền, có chữ ký của Bên chuyển 

nhượng, Bên nhận chuyển nhượng và xác nhận của HuuNghiFood ; 

-  01 bản gốc Quyết ñịnh chuyển nhượng quyền mua/nhận chuyển nhượng quyền mua 

của ĐHĐCĐ/HĐQT/HĐTV (ñối với cổ ñông là tổ chức chuyển nhượng/nhận 

chuyển nhượng cổ phần). 

- 01 bản photo Giấy nộp tiền hoặc chứng từ chuyển tiền mua cổ phiếu của Bên nhận 

chuyển nhượng (trường hợp chuyển khoản); 

-  01 bản gốc Giấy ñăng ký mua cổ phần của Bên nhận chuyển nhượng: ghi rõ số cổ 

phần ñăng ký mua phải bằng số cổ phần mua theo quyền ñược chuyển nhượng; 

-  01 bản gốc (hoặc bản sao có công chứng) và 01 bản photo Chứng minh nhân dân/hộ 

chiếu (ñối với cổ ñông là cá nhân): cả Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyên 

nhượng; 

-  01 bản photo (hoặc bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh: 

ñối với Bên chuyển nhượng và/hoặc Bên nhận chuyển nhượng là tổ chức; 

2. Bên nhận chuyển nhượng nộp tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản như theo quy 

ñịnh tại phần A.III.   

II. Trường hợp cổ ñông chuyển nhượng hết quyền mua cổ phần phát hành thêm 

cho nhiều (> 01) cổ ñông khác 



- Hồ sơ chuyển nhượng ñối với từng Bên nhận chuyển nhượng trong trường hợp này 

giống như trường hợp B.I.  

- Tổng số hồ sơ chuyển nhượng bằng số cổ ñông nhận chuyển nhượng. 

III. Trường hợp cổ ñông chuyển nhượng một phần quyền mua cổ phần phát hành 

thêm cho một (01) hoặc nhiều cổ ñông khác 

1. Trường hợp cổ ñông chuyển nhượng một phần quyền mua và ñăng ký mua hết 

hoặc một phần số cổ phần ñược mua theo quyền mua còn lại 

- Hồ sơ chuyển nhượng tương tự như quy ñịnh tại phần C.I, C.II; 

- Hồ sơ ñăng ký mua tương tự như quy ñịnh tại phần B.I.1; 

Lưu ý:  

- Số cổ phần chuyển nhượng phải nhỏ hơn (<) tổng số cổ phần ñược mua theo quyền 

của Bên chuyển nhượng; 

- Số cổ phần ñăng ký mua theo quyền của Bên nhận chuyển nhượng phải bằng số cổ 

phần ñược chuyển nhượng; 

- Số cổ phần ñăng ký mua theo quyền mua còn lại của Bên chuyển nhượng phải bằng 

hoặc nhỏ hơn số cổ phần còn lại sau khi ñã chuyển nhượng. 

2. Trường hợp cổ ñông chuyển nhượng một phần quyền mua và không ñăng ký 

mua hết hoặc một phần số cổ phần ñược mua theo quyền mua còn lại 

Trường hợp này thực hiện tương tự như phần C.III.1 ngoại trừ việc Bên chuyển nhượng 

không thực hiện ñăng ký mua cổ phần ñược mua theo quyền mua còn lại. 

Ghi chú: Sau khi cổ ñông ñã thực hiện ñăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần, ñối với 

trường hợp mua cổ phần bằng chuyển khoản ñề nghị Quý cổ ñông gửi Giấy nộp tiền 

(UNC) về Phòng Tài chính Kế toán, Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị, Địa chỉ 122 

Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP.HN.) 


