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 của PVD Invest khi sáp nhập vào PV Drilling  

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 

Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG 

  TỔNG CÔNG TY CP KHOAN & DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ 

Tổng Công Ty Cổ phần Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) xin gửi lời cảm ơn 

chân thành đến tất cả các Quý vị Cổ đông đã quan tâm, đầu tư và nhiệt tình ủng hộ chúng tôi 

trong thời gian qua. Sự ủng hộ của Quý vị đã tạo thêm sức mạnh để chúng tôi tiếp tục phát triển, 

mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho tất cả Quý vị Cổ đông. 

Kế hoạch sáp nhập PVD Invest vào PV Drilling không chỉ là kế hoạch nhằm giải quyết các 

khó khăn hiện tại trong công tác đầu tư 02 giàn khoan tự nâng PV DRILLING II và PV 

DRILLING III mà còn nhằm vào việc phát triển và nâng cao vị thế của PV Drilling trong ngành 

khoan dầu khí,  mang lại lợi ích lâu dài cho Quý vị Cổ đông. Để tỷ lệ chuyển đổi giữa cổ phiếu 

PVD Invest và số vốn góp của các Cổ đông PVD Invest với cổ phiếu PVD được xác định công 

bằng và hợp lý, PV Drilling đã mời một Công ty Tư vấn Kiểm toán Quốc tế 

PricewaterhouseCoopers (Vietnam), Ltd. để thực hiện việc định giá PVD Invest và xác định tỷ lệ 

chuyển đổi cổ phiếu và số vốn góp khi sáp nhập. Tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường của PV 

Drilling được tổ chức vào ngày 09/11//2008 vừa qua, chúng tôi cũng đã trình bày với Quý vị về 

các nguyên nhân và lợi ích của việc sáp nhập này và đã nhận được sự ủng hộ của Quý vị. Đại hội 

đã nhất trí thông qua các nội dung sau: 

- Chủ trương sáp nhập PVD Invest vào PV Drilling. 

- Tăng vốn điều lệ trên cơ sở phát hành lượng cổ phiếu mới để chuyển đổi cổ phiếu và vốn góp 

huy động đầu tư Giàn khoan III của PVD Invest. 

- Tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu PVD Invest đổi lấy cổ phiếu PVD là 5,5 cổ phiếu PVD Invest sẽ 

được đổi lấy 01 cổ phiếu PVD. 

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị PV Drilling phê duyệt hợp đồng sáp nhập và quyết định các 

vấn đề khác có liên quan đến việc triển khai kế hoạch thực hiện sáp nhập. 

Đối với nội dung liên quan đến :“tỷ lệ chuyển đổi số vốn góp theo hợp đồng góp vốn giữa 

PVD Invest và các cổ đông PVD Invest hoặc người nhận nhượng quyền, người đứng tên trên 

hợp đồng góp vốn đổi lấy cổ phiếu PVD là 55.000 đồng vốn góp đầu tư vào dự án PV 

DRILLING III sẽ được đổi thành 01 cổ phiếu PVD” đã chưa thể tiến hành biểu quyết do không 
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đủ số cổ phần tham dự hoặc được ủy quyền hợp lệ sau khi loại trừ số cổ phần của Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam (PVN) trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cho nội dung này. Nội dung này 

là một trong những điều kiện mà Đại hội đồng Cổ đông PVD Invest đã thông qua và đồng ý thỏa 

thuận sáp nhập với PV Drilling. Vì vậy để có thể nhận được ý kiến ủng hộ từ Quý vị Cổ đông, 

chúng tôi xin cung cấp thêm một số thông tin để Quý vị tham khảo và biểu quyết như sau: 

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOAN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoan Dầu khí Việt Nam (PVD Invest) được thành lập ngày 

24/04/2007 với vốn điều lệ ban đầu là 1.000 tỷ đồng, trong đó PV Drilling nắm giữ 51%. 

 Ngay sau khi thành lập, PVD Invest đã ký hợp đồng đóng mới giàn khoan tự nâng PV 

DRILLING II với giá mua là 191 triệu Đô la Mỹ. Sau khi vốn hoá lãi vay và các chi phí 

trong thời gian đóng giàn, tổng giá trị đầu tư cho Giàn khoan này khoảng 215 triệu Đô la Mỹ 

với 30% tài trợ từ vốn góp Cổ đông (1.000 tỷ đồng) và 70% từ vốn vay (khoảng 150 triệu Đô 

la Mỹ).  

PVD Invest đã huy động đủ vốn góp 1.000 tỷ đồng (trong đó PV Drilling đã tăng vốn điều lệ 

510 tỷ đồng để góp vốn vào PVD Invest) và đã ký hợp đồng vay vào tháng 12/2007 với lãi 

suất SIBOR + 1.8%, thời hạn vay 11 năm (bao gồm 02 năm ân hạn). Cho đến nay, các tổ 

chức tín dụng cam kết sẽ đảm bảo đủ nguồn vốn để PVD Invest tiếp tục giải ngân cho dự án 

với mức lãi suất được đàm phán lại là lãi suất huy động tiết kiệm + 1.2%. 

 Nhằm tận dụng cơ hội mua giàn khoan đang được đóng dở, PVD Invest đã tiếp tục ký hợp 

đồng mua Giàn khoan PV DRILLING III vào tháng 02/2008 với giá mua là 206 triệu Đô la 

Mỹ. Sau khi vốn hóa lãi vay và các chi phí trong thời gian đóng giàn, tổng giá trị đầu tư 

khoảng 225 triệu Đô la Mỹ theo cơ cấu 30% từ vốn góp Cổ đông (1000 tỷ đồng) và 70% từ 

vốn vay (khoảng 150 triệu USD Mỹ) 

PVD Invest đã huy động đợt 1 được 466,8 tỷ đồng từ các Cổ đông hiện hữu (trong đó PV 

Drilling đã góp 255 tỷ đồng), Số tiền góp vốn đợt 2 là 533 tỷ đồng, PVD Invest dự kiến sẽ 

huy động tiếp trong Quý 4/2008 dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư có cam kết chuyển 

đổi thành cổ phiếu khi PVD Invest đủ điều kiện phát hành thêm cổ phiếu, dự kiến vào đầu 

năm 2009 vì theo quy định thì PVD Invest phải có 2 năm liên tục có báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán thì sẽ được phép tăng vốn. Số tiền vốn góp đợt 2 đã được các Cổ đông 

PVD Invest đồng ý mời PVN tham gia góp vốn có điều kiện chuyển đổi thành cổ phiếu,  

đồng thời PVN góp vốn bổ sung thêm khoảng 180 tỷ đồng vì các lý do sau: 

- Việc PVN tham gia góp vốn vào PVD Invest sẽ đáp ứng điều kiện cần để PVN bảo lãnh 

khoản vay cho giàn khoan PV DRILLING III.  

- PVN góp thêm khoảng 180 tỷ đồng nhằm bổ sung một phần nguồn vốn thiếu hụt từ khoản 

vay, vì trên thực tế các tổ chức tín dụng chỉ có thể cho vay khoảng trên 135  triệu Đô la Mỹ 

so với kế hoạch 150 triệu Đô la Mỹ. 

- Việc tham gia góp vốn của PVN vào PVD Invest nêu trên vẫn nằm trong kế hoạch huy động 

vốn ban đầu của PVD Invest (1.000 tỷ đồng) để đầu tư cho giàn khoan PV DRILLING III.  

Về khoản vay 135 triệu Đô la Mỹ cho giàn khoan PV DRILLING III, PVD Invest đã chuẩn 

bị ký kết hợp đồng vay với 03 Ngân hàng đại diện dàn xếp là HSBC, ANZ và ABN AMRO 
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khoảng 115 triệu USD và hiện đang đàm phán một khoản vay bổ sung với Ngân hàng Việt 

Nam với điều kiện có bảo lãnh của PVN  

Hiện tai, dự án đóng giàn khoan PV DRILLING II và PV DRILLING III đang được 

triển khai đúng tiến độ với thời gian giao giàn dự kiến trong quý IV/2009. Việc huy động các 

khoản vay dài hạn của hai giàn khoan nói trên đã đi qua giai đoạn khó khăn về tài chính 

trong nước và toàn cầuvà PVD Invest vẫn đang giải ngân theo tiến độ hoàn thành của dự án. 

2.  TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP: 

- PV Drilling sẽ phát hành thêm một lượng cổ phiếu để đổi lấy 49% số lượng cổ phiếu đang 

lưu hành của PVD Invest theo tỷ lệ chuyển đổi 5,5 cổ phiếu PVD Invest sẽ đổi 1 cổ phiếu 

PVD và các khoản vốn góp có điều kiện chuyển đổi thành cổ phiếu PVD Invest (như trái 

phiếu chuyển đổi) với tỷ lệ chuyển đổi là 55.000 đồng được đổi thành 1 cổ phiếu PVD.  

Lưu ý: Các khoản vốn góp được chuyển đổi thành cổ phiếu PVD là các khoản vốn góp đã có 

cam kết chuyển đổi thành cổ phiếu PVD Invest và được chuyển đổi thành cổ phiếu PVD khi 

thực hiện phương án sáp nhập này theo tỷ lệ 55.000 đồng vốn góp đổi lấy 01 cổ phiếu PVD, 

không phải là khoản tiền vốn góp bình thường được chuyển đổi.  

- Như vậy, tổng số cổ phiếu PV Drilling dự kiến phát hành thêm để thực hiện phương án 

chuyển đổi cổ phiếu và vốn góp huy động đầu tư giàn khoan PV DRILLING III là 

25.716.554 cổ phiếu. 

- Thời gian sáp nhập: Việc sáp nhập được dự kiến thực hiện vào Qúy 1/2009. Vào thời điểm 

đó, các khoản vốn góp trên đã đủ điều kiện chuyển đổi thành cổ phiếu PVD Invest. Do đó,  

giá trị khoản vốn góp này được ước tính như giá trị một cổ phiếu PVD Invest.  

3. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SÁP NHẬP ĐẾN LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG PV DRILLING: 

3.1 Ảnh hưởng ngắn hạn: 

 EPS bị pha loãng trong ngắn hạn: 

Sau sáp nhập, tổng số cổ phiếu PVD được phép giao dịch sẽ tăng lên khoảng 19.5%, 

tương đương 25.716.554 cổ phiếu PVD phát hành thêm. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các Cổ 

đông hiện hữu của PV Drilling sẽ giảm khoảng 8,1% (từ 49,6% giảm xuống 41,5% sau sáp 

nhập). Giá trị EPS - lợi tức trên mỗi cổ phiếu bị pha loãng 11.0% trong năm 2009 (từ 6.334 

đồng/CP giảm xuống 5.635 đồng/CP) sau khi PV Drilling phát hành thêm cổ phiếu. Tuy 

nhiên, cổ phiếu PVD sau sáp nhập sẽ không bị điều chỉnh giá trên thị trường do đây là việc 

phát hành cổ phiếu mới để chuyển đổi cho việc sáp nhập của PVD Invest.  

 Cổ tức giảm trong ngắn hạn: 

Tỷ lệ chia cổ tức cho Cổ đông PV Drilling sẽ giảm khoảng 5.2% trong năm 2009 (từ 

46,9% trong trường hợp không sáp nhập giảm xuống 41,7%) do gia tăng số lượng cổ phiếu 

phát hành thêm để sáp nhập như đã đề cập ở trên (xem Phụ lục đính kèm) 
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3.2 Quyền lợi của Cổ đông PV Drilling : 

 EPS và Cổ tức sẽ tăng cao hơn so với trường hợp không sáp nhập từ năm 2010: 

Từ năm 2010, cổ tức cho Cổ đông sẽ tăng cao do PV Drilling có cùng lúc 03 Giàn 

khoan hoạt động, nhờ lợi thế về thông hiểu kỹ thuật vận hành, sử dụng chung nguồn nhân 

lực, cơ sở hậu cần sẵn có nên sẽ tiết kiệm chi phí quản lý, nhân sự vận hành giàn khoan và 

tăng hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, PV Drilling sẽ thu được 100% lợi nhuận từ hoạt 

động cho thuê giàn khoan, chỉ số EPS sẽ tăng lên 7.835 đồng/cổ phiếu, tăng 780 đồng/CP, 

tương ứng tăng 11,1%. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 sẽ tăng 5,8% so với trường hợp không 

sáp nhập (tăng từ 52,2% không sáp nhập lên 58,0% sau sáp nhập) (xem Phụ lục đính kèm). 

 Thị giá cổ phiếu PVD sẽ tăng hơn so với trường hợp không sáp nhập: 

Sau khi sáp nhập, PV Drilling sẽ có một bước tăng trưởng nhanh và vững mạnh, tổng 

giá trị tài sản sẽ tăng do sở hữu thêm 02 giàn khoan trong thời gian ngắn nhất vì các khoản 

dàn xếp vay vốn của PVD Invest đã hoàn thành với chi phí vốn rất cạnh tranh trong điều kiện 

hiện nay.  

Ngoài ra, cùng với việc sở hữu 3 giàn khoan, PV Drilling sẽ sở hữu một giá trị tài sản 

trên 11 ngàn tỷ đồng (trong báo cáo tài chính riêng của Tổng Công ty), gấp 3 lần so với hiện 

nay, trở thành một Tổng Công ty lớn mạnh về lĩnh vực khoan và dịch vụ khoan dầu khí. 

Việc sáp nhập sẽ tăng cường vị thế của PV Drilling, giúp nâng cao năng lực cạnh 

tranh của PV Drilling trước các đối thủ cạnh tranh có nhiều tiềm lực trong khu vực, từ đó 

góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh. Chính các yếu tố này khẳng định tương lai phát triển 

bền vững cho PV Drilling, nâng cao giá trị nội tại và từ đó làm tăng thị giá của cổ phiếu 

PVD. 

 Lợi ích từ thặng dư vốn: 

Theo phương án sáp nhập dựa trên cơ sở định giá PVD Invest từ 

PricewaterhouseCoopers – Đơn vị tư vấn của PV Drilling, tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu PVD 

Invest để lấy cổ phiếu PVD là 5,5:1, nghĩa là 5,5 cổ phiếu PVD Invest đổi 1 cổ phiếu PVD 

và 55.000 đồng vốn góp có điều kiện chuyển đổi thành cổ phiếu PVD Invest đầu tư vào Giàn 

khoan PV DRILLING III được chuyển đổi thành 01 cổ phiếu của PV Drilling. Vì vậy, thặng 

dư vốn phát sinh từ việc sáp nhập này sẽ là 1.157 tỷ đồng, chênh lệch 45.000 đồng/cổ phiếu.  

Theo quy định, nguồn thặng dư vốn từ khoản chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá 

cổ phiếu được phát hành dùng để cơ cấu lại nợ, bổ sung vốn kinh doanh. Khoản thặng dư này 

được phép chia cho các cổ đông bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ sở hữu 

cổ phần của từng cổ đông, thời gian thực hiện là sau 01 hoặc 03 năm kể từ thời điểm PV 

Drilling phát hành thêm cổ phiếu để chuyển đổi sáp nhập. 

3.3 Quyền lợi mà PVN sẽ mang lại cho các Cổ đông PV Drilling: 

- PVN sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho PV Drilling trong việc vay vốn. 
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 PVN đã thực hiện bảo lãnh vay cho Giàn khoan PV DRILLING I và PV 

DRILLING III. 

 Trong tương lai, nếu việc vay vốn cho Giàn khoan PV DRILLING II gặp khó 

khăn, PVN đồng ý sẽ bảo lãnh vay cho Giàn khoan II. 

 Hiện nay, trên thị trường tài chính quốc tế, PVN đang là Tập Đoàn có uy tín và đủ 

tầm để gọi vốn vay từ các Ngân hàng Nước Ngoài . 

- Mặc dù nội lực và sức mạnh của PV Drilling đủ khả năng để cạnh tranh với các Nhà thầu 

khoan trong và ngoài nước nhưng PVN sẽ hỗ trợ PV Drilling trong điều kiện cạnh tranh khốc 

liệt hoặc thuê giàn khi thị trường giàn khoan ở Việt Nam giảm mạnh. 

 

4. KẾT LUẬN: 

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam có nhiều biến động theo chiều hướng khó 

khăn  như hiện nay, năm 2009 được dự đoán sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Trước những 

khó khăn này, PV Drilling vẫn đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh rất khả quan như 

hiện nay. Trong đó, hoạt động kinh doanh chính yếu và mang lại lợi nhuận lớn nhất cho đơn vị là 

dịch vụ cho thuê giàn khoan. Với chiến lược đầu tư mua mới giàn khoan để mở rộng hoạt động 

sản xuất kinh doanh của mình, để sở hữu được thêm 2 giàn khoan nữa, PV Drilling phải mất thời 

gian ít nhất khoảng 03 năm. Trong khi PVD Invest đã ký hợp đồng đóng 02 giàn khoan mới và 

đã gần như hoàn tất việc huy động vốn cho 02 giàn khoan này nên việc sáp nhập PVD Invest vào 

PV Drilling sẽ giúp PV Drilling sở hữu được 02 giàn khoan và đưa vào hoạt động kinh doanh 

trong thời gian sớm nhất. 

Ngoài ra, từ phân tích ảnh hưởng và quyền lợi của việc sáp nhập đến lợi ích của các Cổ đông 

nêu trên, việc sáp nhập sẽ gia tăng hiệu quả kinh doanh thông qua giảm thiểu các chi phí quản lý 

gián tiếp như chi phí  nhân viên, thuê văn phòng… và chi phí vay nhờ sử dụng nguồn vốn của 

hai bên. Đây cũng chính là thế mạnh của hoạt động mua bán và sáp nhập.  

Bên cạnh đó, việc sáp nhập cũng nhằm tránh xung đột quyền lợi (nếu có) của Cổ Đông của 

hai  Công ty trong tương lai. 

Vì những lý do nêu trên, Ban Lãnh đạo PV Drilling nhận thấy việc sáp nhập PVD Invest vào 

PV Drilling không những cần thiết trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay mà còn mang lại 

lợi ích lâu dài cho các Cổ đông. PV Drilling kính đề nghị Quý vị Cổ đông xem xét và chấp thuận 

phương án sáp nhập mà chúng tôi đã trình bày. Theo đó, PV Drilling sẽ phát hành thêm một 

lượng cổ phiếu để chuyển đổi 49% cổ phiếu hiện hữu theo tỷ lệ 5,5:1 (5,5 CP PVD Invest đổi 

lấy 01 CP PVD) và số vốn góp có điều kiện chuyển đổi thành cổ phiếu PVD Invest từ các cổ 

đông PVD Invest và PVN theo tỷ lệ 55.000 đồng đổi lấy 01 CP của PVD. 

Trong trường hợp nội dung về chuyển đổi số vốn góp (có điều kiện chuyển đổi  cổ phiếu 

PVD Invest) thành cổ phiếu PVD như đã đề cập trong Tờ trình này không được quý vị cổ đông 

thông qua thì Phương án sáp nhập xem như bị hủy bỏ vì đây là một trong những nội dung cần 

thiết để triển khai tổng thể phương án sáp nhập mà Nghị Quyết Cổ đông PVD Invest đã thông 

qua (trừ trường hợp có những Quyết định khác). 



 6 

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo PV Drilling rất mong nhận được sự hỗ 

trợ mạnh mẽ và sự tin tưởng của Quý vị Cổ đông đối với Phương án sáp nhập nêu trên nhằm 

giúp PV Drilling ổn định và phát triển vững mạnh với mục tiêu gia tăng nhiều hơn nữa giá trị 

cho các nhà đầu tư – các Cổ đông của PV Drilling vì bản chất của việc sáp nhập này là mang lại 

lợi ích lớn hơn cho các Cổ đông so với việc 02 Công ty hoạt động riêng lẻ. 

Chúng tôi tin tưởng PV Drilling sẽ xứng đáng với sự tín nhiệm của các Quý vị Cổ đông. 

Trân trọng kính chào.  

    CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ĐỖ ĐÌNH LUYỆN 

 


