Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 196/2011/TT-BTC
ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính)

B ộ (UBND, TĐKT, TCT)
___

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - H ạnh phúc

....... ngày

QĐ/BTC

tháng năm

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ .....(CHỦ TỊCH UBND...,
CHỦ TỊCH HĐTV TĐKT/TCT...)
về việc phê duyệt phư ơ ng án và chuyển (tên d o an h nghiệp)
th àn h công ty cổ phần

BỘ TRƯỞNG BỘ .....(CHỦ TỊCH UBND..., CHỦ TỊCH HĐTV...)

- Căn cứ Nghị định s ố ....của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ
về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số .../2011/TT-BTC ngày .../.../2011 của Bộ Tài
chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý tài chính khi thực hiện
chuyến doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cỗ phần;
- Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài
chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản tý, sử dụng tiền thu từ cổ phần
hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyến thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số .... ngày .... của Bộ trưởng Bộ ... (Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân..., Chủ tịch Hội đồng thành viên...) về việc phê duyệt giá trị
doanh nghiệp: (tên doanh nghiệp);
- Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hoá,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (tên
doanh nghiệp) với nội dung chính sau:
.1. Tên công ty cổ phần:
- Tên giao dịch quốc tế:
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- Tên viết tắt:
- Trụ sở chính:
1.2. Công ty cổ phần có:
- Tư cách pháp nhân kể từ ngày đãng ký kinh doanh.
- Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập.
- Có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định cua
pháp luật.
- Được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của công ty cổ phần và Luật
doanh nghiệp, được đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
1.3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:
a) Vốn điều lệ:
b) Cổ phần phát hành lần đầu: ... đồng/cổ phần, mệnh giá một cổ phần là:
10.000 đồng, trong đó:
+ Cổ phần nhà nước: ... cổ phần, chiếm . . vốn điều lệ.
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: .. .cồ phần,
chiếm ... % vốn điều lệ.
- Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: .. .cổ phần, chiếm
...% vốn điều lệ.
+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: ... cổ phần, chiếm
điên lệ.

% vòn

+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường:......cô
phần, chiếm ... % vốn điều lệ.
1.4. Phương án sắp xếp lao động:
- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hoá: ... người
- Tổng sổ lao động chuyển sang công ty cổ phần: ... người.
1.5. Chi phí cổ phần hoá
Tổng giám đốc/Giám đốc (tên doanh nghiệp) quyết định và chịu trách
nhiệm về các chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình cổ phần hoá công ty
theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện quyết toán kinh phí lao động
dôi dư theo chế độ Nhà nước quy định.
Điều 2. Ban chỉ đạo cổ phần hoá có trách nhiệm chí đạo (tên doanh
nghiệp) tiến hành bán cổ phần theo quy định, thẩm tra và trình Bộ trưởng (Chu
tịch UBND, Chủ tịch HĐTV) quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần
hoá, kinh phí trợ cấp lao động dôi dư.
Tổng giám đốc/Giám đốc (tên doanh nghiệp) có trách nhiệm điều hành,
quản lý công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động... cho
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công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả quả hoạt động kinh doanh của
công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng ban chỉ đạo cổ
phần hoá, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyêt
định này./.
Nơi nhận:
- Như Diều 3;

BỘ TRƯỞNG ...
(CHỦ TỊCH UBND..., CHỦ TỊCH HĐTV...)

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT,...
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Phụ lục số 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 196/2011/TT-BTC
ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính)

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA
1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá:
2. Ngành nghề kinh doanh (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
số...);
3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu:
4. Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổphần, trong

đó:

- Số lao động có trình độ đại học và trên đại học;
- Số lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp;
- Số lao động đã được đào tạo qua các trường công nhân kỹ thuật, dạy
nghề:
- Số lao động chưa qua đào tạo:
5. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm .../.../20...; .... đồng, trong đó: Giá
trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là: ... đồng (kèm theo Biên bản xác
định giá trị doanh nghiệp)
6. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp (kèm theo Biểu xác định giá trị tài
sản)
- Tổng số diện tích đất đai doanh nghiệp đang sử dụng: ... m2, trong đó:
+ Diện tích đất thuê: ... .m2, tạ i... (ghi rõ đang sử dụng để làm gì)
+ Diện tích đất giao: .. ..m2, tại ... (ghi rõ đang sử dụng để làm gì và giá
trị quyền sử dụng đất tỉnh vào giá trị doanh nghiệp là bao nhiêu )
- Máy móc, thiết bị:
- Phương tiện vận tải:
7. Danh sách những công ty mẹ và cồng ty con:
8. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh trong 3 năm trước khi cổ phần hoá:
8.1.Tình hình hoạt động kinh doanh:
a. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm (tỷ lệ từng loại sản
phẩm/dịch vụ trong doanh thu, lợi nhuận)
b. Nguyên vật liệu
- Nguồn nguyên vật liệu;
“ Sự ổn định của các nguồn cung cấp này;
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- Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận.

c. Chi phí sản xuất (cao hay thấp, có tính cạnh tranh hay không?)
d. Trình độ công nghệ:
đ. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (nếu có)
e. Tình hình kiếm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ
- Hệ thống quản lý chất lượng đang áp đụng;
- Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty.
g. Hoạt động Marketing

h. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
i. Các hợp đồng lửa đang được thực hiện hoặc đã được ký kết (nêu tên. trị
gia. thời gian thực hiện, sản phẩm, đối tác trong hợp đồng)
8.2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3
năm trước khi cổ phần hoá:
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm
20...

Năm
20...

Năm
20

1. Tổng giá trị tài sản
2. Vốn nhà nước theo sổ sách kế toán
3. Nợ vay ngắn hạn
trong đó, nợ quá hạn
4. Nợ vay dài han
Trong dó, nợ quá hạn
5. Nợ phải thu khó đòi
6. Tổng số lao động
7, Tổng quỹ lương
8. Thu nhập bình quân 1 người/tháng
9. Tổng doanh thu
10. Tổng chi phí
1 . Lợi nhuận thực hiện
12. Lợi nhuận sau thuê
ỉ 3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn nhà nước

'

Các chỉ tiêu khác (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty đế làm
rò kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất)
8.3.
Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cua
công ty trong năm báo cáo (nêu rõ những nhân tố tác động chính đến tình hình
kinh doanh của công ty trong năm báo cáo. Trường hợp tình hình kinh doanh
cua công ty giảm sút, cần giải trình tố nguyên nhân)
9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
- Vị thế của công ty trong ngành;

- Triển vọng phát triển của ngành;
- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định
hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới.
10. Phương án đầu tư và chiến lược phát triển của doanh nghiệp sau khi
cổ phần hoá:
a. Một số thông tin chủ yếu về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển
doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá
b, Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh
trong 3 năm liền kề sau khi cổ phần hoá :
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm
201...

Năm
201...

Năm
201...

1. Kê hoạch đầu tư XDCB:
- Công trình A
- Công trình B
2. Vốn điều lệ
3. Tổng số lao động
4. Tông quỹ lương
5. Thu nhập bình quân 1 người/tháng
6. Tổng doanh thu
7. Tổng chi phí
8. Lợi nhuận thực hiện
9. Tỷ lệ cổ tức
11. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ :
a. Vốn điều lệ: (100%)
Trong đó : Giá trị cổ phần nhà nước nắm giữ : .........%
Giá trị cổ phần bán ưu đãi cho người lao động:.........%
Giá trị cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp:..%
Giá trị cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược:...%
Giá trị cổ phần bán đấu giá cồng khai cho các nhà đầu tư thông
thường:..%
(Đối với những lĩnh vực, ngành nghề, loại hình doanh nghiệp mà Nhà
nước cố quy định số cồ phần tối đa nhà đầu tư nước ngoài được mua thì ghi rõ
tỷ lệ phần trăm nhà đầu tư nước ngoài được mua trong cơ cấu vốn điều lệ)
b. Phương án tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần
(nếu có)
12. Rủi ro dự kiến (theo đánh giá của doanh nghiệp hoặc tổ chức tư vấn):
- Rủi ro về kinh tế
26

- Rủi ro về luật pháp

- Rủi ro đặc thù (ngành, công ty, lĩnh vực hoạt động)
- Rủi ro của đợt chào bán
- Rủi ro khác
13. Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần :
a. Phương thức bán (bao gồm cả số lượng cổ phần và giá bán):
- Đối với người lao động:
- Đối với tổ chức công đoàn:
- Đối với nhà đầu tu chiến lược;
- Đối với nhà đầu tư tham dự đấu giá:
b. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán :
14. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá
] 5. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung các thông tin về
doanh nghiệp cổ phần hoá:
B an chỉ đạo cổ p h ần hoá:

Doanh nghiệp cổ phần hoá:
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Phụ lục số 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 196/2011/TT-BTC
ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......ngày

tháng

năm 201 ..

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ ĐẤU GIÁ
của Công ty .....

- Căn cứ Nghị định số .. ./2011/NĐ-CP ngày
/2011 của Chính phủ
về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài
chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần
hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần;
- Căn c ứ ....
I. P h ư ơ n g th ứ c đ ấu giá ( th ô n | q u a Tổ chức tru n g gian, Sở giao dịch

chứng khoán hoặc do Ban chỉ đạo cổ phần hoá tự tổ chức)
II. Địa điểm đấu giá
III. Giá khởi điểm:
IV. Thành phần tham gia đấu giá:
1. Hội đồng đấu giá
2. Đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá:
3. Đại điện Ban chỉ đạo cổ phần hoá:
4. Đại diện doanh nghiệp:
5. Các tồ chức, cá nhân tham gia đấu giá (danh sách đính kèm)
V. Tình hình và kết quả đấu giá như sau:
1. Tổng số người tham dự:
2. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ
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3. Giá mua cao nhất:

4. Giá mua thấp nhất:
5. Giá đấu thành công bình quân:

Tên nhà đầu tư

Số CMND
hoặc ĐKKD

Sổ lượng
cổ phần
đặt mua
(1)

Mức giá
đặt mua
(1)

Số lượng cổ
phần trúng
thầu (2)

Giá
trúng thầu
_

( 2 )

Nhà đầu tư A
Nhà đầu tư B
Nhà đầu tư c
Ghì chú:
(1): Kê toàn bộ danh sách nhà đầu tư tham gia đấu giá (kể cả nhà đầu
tư không trúng thầu) theo trình tự từ cao xuống thấp đối với giá đặt mua.
(2): Chỉ kê những trường hợp trúng thầu
VI. Nhận xét và kiến nghị:
Biên bản này được lập vào hồi... ngày tháng.. .năm... tại.... và đà được
cat bên nhất trí thông qua,/.

Đ ạ i d iệ n

Đại diện
d o a n h n g h iệ p
Ban chỉ đạocổ phần hoá

Đại diện
Hội đồng đấu giá

Phụ lục số 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 196/2011/TT-BTC
ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - T ự do - H ạnh phúc

..... . ngày.... tháng.....năm 201...

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN

Kính gửi: (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá)

Thực hiện Quyết định s ổ ....ngày....tháng....năm....của............. về việc
phê duyệt phương án cố phần hoá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá của Công ty
............đăng ký thực hiện bán đấu giá tại (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá).
Danh mục tài liệu đính kèm:
- Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp.
- Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá.
- Các thông tin về doanh nghiệp

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá bán cổ phần:.............
Đề nghị (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá) phối hợp thực hiện.

Nơi nhận
- Như trên;
- Cơ quan quyết định cổ phần hoá;

TRƯỞNG BAN
CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ
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Phụ lục số 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 196/201 1 TT-BTC
ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính)

THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
Thông tin của ...(tên doanh nghiệp)
thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp co phần hoá.
2. Ngành nghề kinh doanh.
3. Vốn điều lệ:
Trong đó: - c ổ phần Nhà nước nắm giữ:
- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược:
- Cổ phần bản ưu đãi cho người lao động:
- Cổ phần bản cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp:
- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường:

4. Giá khởi điểm.
5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá.
6. Điều kiện tham dự đấu giá.
7. Thời gian và địa điếm phát đơn.
8. Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc.
9. Thời gian và địa điểm bán đấu giá.
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Phụ lục số 6a
(Ban hành kèm theo Thông tư số 196/2011/TT-BTC
ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày.....tháng......năm 20

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN
(Đối với nhà đầu tư trong nước)

Kính gửi: (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá)
Tên tố chức, cá nhân tham gia :
Địa c h ỉ:
Số điện thoại :
Số đăng ký kinh doanh (hoặc nơi đãng ký hộ khẩu thường trú đối với cá

nhân):
Số tài khoản :

mở t ạ i :

Khả năng về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản lý có liên
quan đến hoạt động của công ty cổ phần (nếu có) :
Số cổ phần đăng ký mua :
Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công t y ...................
chúng tôi tự nguyện tham dự đấu giá do quý cơ quan tổ chức và cam kết thực
hiện nghiêm túc Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do quý cơ quan công
bố.
Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật/.
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

Ký tên và đóng dấu (nếu có)

Phụ lục số 6b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 196/2011/TT-BTC
ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày....thán g ......năm 20 ...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN
(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Kính g ử i: (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá)
Tên tổ chức, cá nhân (nước ngoài):
Quốc tịch :
Địa c h ỉ :
Điện thoại:

Fax :

E-mail (nếu có) :

Tên giao dịch và số đăng ký kinh doanh (hoặc số hộ chiếu đối với cá
nhân nước ngoài):
Số tài khoản :
mở tại (các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh
toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.):
Khả năng về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản lý cỏ liên
quan đến hoạt động của công ty cổ phần (nếu c ó ) :
Số cổ phần đăng ký mua :
Bản sao xác nhận giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh và bản sao xác
nhận uỷ quyền cho đại diện của tổ chức, cá nhân tại cuộc đấu giá bởi người có
thẩm quyền (kèm theo).
Sau khi nghiên cứu hồ sơ đấu giá bán cổ phần của Công ty ............
chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do quý cơ quan tổ chức và cam kết
thực hiện nghiêm túc Quy chê bản đâu giá và kết quả đâu giá do quý cơ quan
công bố. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt
Nam./.
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

Xác nhận của tổ chức cung ứng
dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản

Ký tên và đỏng dấu (nếu có)
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