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Số: 2105 /STC-TCDN

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 09 năm 2020

V/v tăng vốn điều lệ tại Petimex để
giảm vốn nhà nước nắm giữ dưới
65% vốn điều lệ

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Tiếp nhận Công văn số 2072/SKHĐT-HTĐT ngày 27/08/2020 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng vốn điều lệ tại Petimex để giảm vốn nhà
nước nắm giữ dưới 65% vốn điều lệ;
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
1. Về việc thoái vốn nhà nước tại Petimex
Theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/ 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn
nhà nước thì Công ty CP Thương mại dầu khí Đồng Tháp thuộc danh mục
Nhà nước nắm giữ tỷ lệ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.
Theo nội dung Công văn số 7252/BTC-TCDN ngày 16/06/2020 của Bộ
Tài chính về việc vướng mắc trong việc thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ
phần thì hiện nay pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
không có quy định thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần theo hình thức
phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ qua đó giảm tỷ lệ vốn nhà nước.
Do đó Sở Tài chính không thống nhất việc thoái vốn nhà nước bằng
hình thức phát hành cổ phiếu theo đề nghị tại Công văn số 042/TMDKNĐDPV ngày 03/08/2020 của Người đại diện phần vốn tại Petimex.
2. Về nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh xăng, dầu
Khi cổ phần hóa, Petimex thực hiện theo phương thức giữ nguyên phần
vốn nhà nước và phát hành thêm cổ phần để bán ra bên ngoài nhằm huy động
thêm nguồn vốn hơn 470 tỷ đồng để đáp ứng hoạt động kinh doanh, xăng
dầu. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan nên tỷ lệ cổ phần bán được
rất ít, tỷ lệ vốn nhà nước hiện tại chiếm đến 98,60% vốn điều lệ.
Từ những nội dung trên, để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh xăng dầu,
Sở Tài chính đề nghị Petimex thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều
lệ trước (cổ đông nhà nước không tham gia mua cổ phần). Sau đó tiến hành
thoái vốn nhà nước đúng theo quy định hiện hành.
Về thời gian thực hiện: Petimex là đơn vị chịu tác động mạnh từ dịch
bệnh Covid-19 với kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2020 lỗ 96.037 triệu
đồng và làm giảm giá trị tài sản của doanh nghiệp. Do đó, Sở Tài chính đề
xuất việc phát hành cổ phần tăng vốn sẽ thực hiện trong năm 2021.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính theo đề nghị tại Công văn số
2072/SKHĐT-HTĐT. Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCDN/Sang.
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