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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

- Căn cứ Luâṭ doanh nghiêp̣ số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 

Quốc Hôị nước Côṇg hòa Xã hôị Chủ nghıã Viêṭ Nam khóa 13 ban hành; 

- Căn cứ Điều lê ̣của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát 

triển Viêṭ Nam (BSC) đã đươc̣ Đaị hôị đồng cổ đông thông qua; 

- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hộ đồng 

cổ đông thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2018; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 20 tháng 04 

năm 2018; 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIÊṬ NAM 

QUYẾT NGHI ̣

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. 

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2018 

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu KHKD 2017 

Thực hiện 2017 

Giá trị 
% so với kế 

hoạch 

I. Chỉ tiêu hiệu quả    

1. Tổng doanh thu 339.833 569.560 167,0% 
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2. Tổng chi phí (257.233) (361.791) 140,6% 

3. Lợi nhuận trước thuế 82.600 207.769 251,6% 

4. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 6% 8.8% 146,7% 

II. Chỉ tiêu chất lượng     

Thị phần môi giới CP 4,0% 3,72% 93% 

 

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu KHKD năm 2018 

I. Chỉ tiêu hiệu quả 
 

1. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 200 

2. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 8% 

II. Chỉ tiêu chất lượng  

     1. Thị phần môi giới CP 3,8% 

     2. Tỷ lệ an toàn tài chính ≥260% 

 

Điều 3:  Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về (i) kết quả giám sát tình hình hoạt 

động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của 

thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) tự đánh giá kết quả 

hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. 

Điều 4: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, phương án 

phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 

Một số chỉ tiêu cơ bản: 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

TT Các chỉ tiêu  Số tiền  

1 Tổng tài sản 2.346  
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TT Các chỉ tiêu  Số tiền  

2 Vốn chủ sở hữu 1.209  

 Trong đó: Vốn Điều lệ 977  

3 Lợi nhuận trước thuế        208  

4 Lợi nhuận sau thuế         175  

 

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 

STT Chỉ tiêu Công thức/ghi chú   PPLN 2017 (đồng)  

1 Lợi nhuận sau thuế        174.972.605.593  

2 Bù đắp lỗ lũy kế                                -   

3 Lợi nhuận trích lập các quỹ (3)= (1)-(2)      174.972.605.593  

4 Trích lập các quỹ   (4)=(4.1)+(4.2)+(4.3)        30.834.733.265  

4.1 
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều 

lệ 
(4.1) = 5%*(3)          8.748.630.280  

4.2 Quỹ dự phòng tài chính (4.2)=5%*(3)          8.748.630.280  

4.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi 

(4.3)=3 tháng lương của 

người lao động và 1.5 

tháng lương của người 

quản lý 

       13.337.472.706  

5 
Thù lao và phụ cấp hội họp 

HĐQT, BKS 
              248.000.000  

6 

Cổ tức bằng cổ phiếu đã tạm 

ứng trong năm 2017 (5% trên 

VĐL tại 19/07/2017) 

         46.489.430.000  

7 

Cổ tức bằng cổ phiếu còn lại 

2017 sẽ chi trả (tỷ lệ trên 

VĐL tại thời điểm chi) 

  3,1% 

 

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 
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- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 

STT Nội dung Số liệu 

1 Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 200 

2 Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (dự kiến tỷ lệ) 8% 

Phương án chi trả cổ tức 

a. Tỷ lệ chi trả: Dự kiến 8%/ mệnh giá cổ phiếu.  

b. Hình thức chi trả:  

Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình 

thức chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu 

hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.  

Điều 5. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hôị đồng Quản tri ̣và Ban Kiểm soát 

năm 2017 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. 

1. Thù lao và phụ cấp đã thực hiện năm 2017 

- Thông qua tổng thù lao thực hiện chi trả cho HĐQT và BKS BSC tính từ ngày 

01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 là 174.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi tư 

triệu đồng. Chi tiết: 

a. Mức thù lao thực hiện 2017 

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị  : 60 triệu đồng/năm (5.000.000 đồng/tháng) 

- Thành viên Hội đồng Quản trị : 72 triệu đồng/năm (3.000.000 đồng/tháng) 

- Trưởng ban Kiểm soát : 30 triệu đồng/năm (2.500.000 đồng/tháng) 

- Thành viên Ban Kiểm soát  : 12 triệu đồng/năm (1.000.000 đồng/tháng) 

b. Phụ cấp tham gia hội họp thực hiện 

- Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/lần họp 

- Tổng phụ cấp tham gia hội họp thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát BSC tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 là 74.000.000 

VNĐ (Bảy mươi tư triệu đồng). 

2. Mức dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hôị đồng Quản tri ̣ và Ban 

Kiểm soát năm 2018 
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a. Thành viên chuyên trách: hưởng lương theo quy chế thu nhập của công ty. 

Trong đó chi phí lương, chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản 

trị độc lập, Trưởng ban kiểm soát không quá 1.400.000.000 (Một tỷ bốn 

trăm triệu). 

b. Thành viên không chuyên trách: 

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị  : 5.000.000 đồng/tháng (60 triệu 

đồng/năm) 

 Thành viên Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng (36 triệu 

đồng/năm) 

 Thành viên Ban Kiểm soát  : 1.000.000 đồng/tháng (12 triệu 

đồng/năm) 

Ghi chú: Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế thu 

nhập cá nhân. Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 

làm đại diện phần vốn của BIDV tại BSC, thù lao sẽ được chuyển về BIDV. 

c. Phụ cấp tham gia hội họp thực hiện 

Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/lần họp. 

Điều 6: Thông qua Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện Phương án tăng vốn điều 

lệ năm 2017, Phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức trả cổ tức 

bằng cổ phiếu phần còn lại năm 2017 và kế hoạch phát hành trái phiếu của 

Công ty năm 2018 

1. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ 

phiếu phần còn lại năm 2017 

Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam 

Mã chứng khoán BSI 

Loại cổ phiếu Cổ phần phổ thông 

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng/cổ phiếu) 

Số lượng cổ phiếu đang lưu 

hành 

107.632.286 (một trăm linh bảy triệu, sáu trăm ba 

mươi hai ngàn, hai trăm tám mươi sáu) cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu quỹ 5.149 (Năm ngàn một trăm bốn mươi chín) cổ phiếu  
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Số lượng cổ phiếu dự kiến 

phát hành thêm để trả cổ tức 

3.336.600 (Ba triệu, ba trăm ba mươi sáu ngàn, sáu 

trăm) cổ phiếu 

Tổng giá trị phát hành theo 

mệnh giá 

33.366.000.000 (Ba mươi ba tỷ, ba trăm sáu mươi 

sáu triệu) đồng 

Tỷ lệ phát hành dự kiến Số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu 

đang lưu hành: 3,1% (Tại ngày đăng ký cuối cùng, 

cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận 310 

cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức). Tỷ lệ phát 

hành thực tế sẽ được điều chỉnh phù hợp với số 

lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm Công ty 

đăng ký với UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để 

trả cổ tức 

Nguồn vốn thực hiện Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo 

BCTC gần nhất được kiểm toán theo quy định 

Mục đích phát hành Tăng vốn điều lệ 

Đối tượng phát hành Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do 

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt 

tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu 

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ 

được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ 

hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. 

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.260 cổ phần, số cổ phiếu 

trả cổ tức được nhận tạm tính là  1.260*3,1%=39,06 

cổ phần 

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 39 cổ phần; 

0,06 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ 

Thời gian phát hành dự kiến Trong năm 2018 sau khi được UBCKNN chấp thuận 

Hạn chế chuyển nhượng đối 

với số cổ phiếu phát hành để 

trả cổ tức 

Không hạn chế 
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Phương thức phân phối i) Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu 

làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán 

nơi mở tài khoản lưu ký; 

ii) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở 

hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP 

Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển 

Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 10- Tháp BIDV – 35 

Hàng Vôi – Hoàn Kiếm Hà Nội vào các ngày làm 

việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông 

xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy 

chứng nhận sở hữu cổ phần 

Niêm yết bổ sung cổ phiếu Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu 

trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch 

chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng 

ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam (VSD). 

2. Phương án phát hành trái phiếu năm 2018 

Để phục vụ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông năm 

2018 thông qua phương án tăng vốn qua phát hành trái phiếu với nội dung cơ 

bản như sau: 

Tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

Tên trái phiếu phát hành Trái phiếu BSC 2018 

Loại hình trái phiếu Trái phiếu không chuyển đổi và không 

kèm chứng quyền, không có tài sản bảo 

đảm 

Hình thức trái phiếu  Ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận 

sở hữu trái phiếu. 

Tổng mệnh giá trái phiếu Tối đa 500 tỷ đồng 

Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái 

phiếu 

Đồng Việt Nam 
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Kỳ hạn trái phiếu 01 năm 

Lãi suất dự kiến Lãi suất cố định, tối đa 10%/năm 

Phương thức phát hành Phát hành riêng lẻ 

Giá phát hành Bằng 100% mệnh giá trái phiếu 

Thời điểm dự kiến phát hành Quý II/2018 

Thời điểm dự kiến kết thúc phát hành Quý III/2018 

Đối tượng mua trái phiếu Nhà đầu tư 

tiềm năng 

Tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước 

Phương thức thanh toán lãi và gốc Thanh toán gốc và lãi 1 lần vào cuối kỳ 

Mua lại trước hạn Ủy quyền cho HĐQT quyết định  

Nguồn thanh toán gốc và lãi Tiền thu từ hoạt động kinh doanh và các 

nguồn thu hợp pháp khác của Công ty 

Luật điều chỉnh Luật Việt Nam 

 

Điều 7:  Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty 

CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).  

Điều 8:  Thông qua Tờ trình về giới thiệu ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam. 

Điều 9. Thông qua việc bầu Ông Lê Đào Nguyên là thành viên độc lập Hội đồng 

quản trị của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam theo nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị (2016-2020). 

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 

a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC: 

(i) Căn cứ tình hình thực tế thực hiện phương án tăng vốn điều lệ như 

được đề cập tai Điều 7 của Nghị quyết này; 

(ii) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, 

bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi 

đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục đăng ký lưu ký  và 
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niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo 

quy định hiện hành; 

(iii) Quyết định sửa đổi Điều lệ của BSC đối với các nội dung vốn Điều lệ 

sau phát hành theo kết quả tăng vốn thực tế; 

(iv) Thực hiện toàn bộ các thủ tục khác liên quan đến phương án tăng vốn. 

b. Trong trường hợp phát hành trái phiếu năm 2018, ĐHĐCĐ ủy quyền cho 

HĐQT: 

(i) Căn cứ tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển 

khai thực hiện việc phát hành Trái Phiếu đảm bảo tuân thủ các quy 

định của pháp luật hiện hành; quy định của BSC; 

(ii) Quyết định các nội dung liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu, bao 

gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định và sửa đổi, bổ sung các 

điều kiện điều khoản của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, 

khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các 

khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định 

các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái 

Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (iii) 

quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, phụ lục 

hợp đồng, thỏa thuận, cam kết và tài liệu cần thiết cho việc phát hành 

và lưu hành Trái Phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương 

án phát hành và các tài liệu liên quan khác đến việc phát hành Trái 

Phiếu (nếu có); (v) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và (vi) 

quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu (ngoại trừ các vấn 

đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông). 

(iii) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển 

khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không 

giới hạn bởi các thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền và các 

thủ tục cần thiết khác (nếu có); 

(iv) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho 

Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu 

trên. 

(v) Quyết định các vấn đề khác có liên quan phù hợp với Điều lệ của Công 

ty và quy định của pháp luật để phát hành trái phiếu thành công. 
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Điều 110: Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2018 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2018.  

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt 

động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 

 T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

Đoàn Ánh Sáng 

 


