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CÔNG HÔA XÂ HÔI CHÙ NGHÏA VIÊT NAM 
Dôc lâp - Tu- do - Hanh phüc 

......... 0O0 ..........

BIEN BAN
BAI HÔI BÔNG CÔ BÔNG THÜÔNG NIÊN 2019

Tên doanh nghiêp: CÔNG TY CÔ PHÀN CHÉ TAO BOM HÀI DlTONG
Bia chi dàng kÿ: Sô 37 - Bai lô Hô Chi Minh - Phircmg Nguyên Trâi - TP Kâi Ducrng
Bia chi sàn xuât: Sô 02 - Buàng Ngô Quyên - Phuàng Câm Thuçmg - TP Hài Ducrng.
Giây chüng nhân dàng kÿ kinh doanh sô 0800287016 do Sô kê hoach va dâu tu tinh Hài 
Buong câp ngày 04/03/2004, dàng kÿ thay dôi lân 12 ngày 09/06/2017.

A. THÔI GIAN, BIA BIÉM. THÀNH PHÀN:

1. Khai mac : 8h30 ngày 20/04/2019.

2. Bia diêm : Trung tâm Hôi nghi Phan Anh - Sô 01 - Nguyên Htru Câu - Phucmg

Ngoc Châu - TP Hài Buomg - Tinh Hài Buomg.

3. Thành phân tham du Bai hôi:

• Câc cô dông và nguài dai diên theo uÿ quyên cô dông sà hüu cô phân Công ty tai
ngày 18/02/2019 theo danh Sâch tai Bâo câo V050 /2019-CTB/VSD-BK ngày 
20/02/2019 cùa Trung tâm luu kÿ chüng khoân Viêt Nam.

• Câc thành viên Hôi dông quân tri Công ty.

• Câc thành viên Ban kiêm soât Công ty.

• Bai diên câc Công ty khâch moi:

- Công ty TNHH Kiêm toân TTP

- Công ty CP Chüng khoân MB 

Công ty Quân lÿ Quÿ Vietinbank

B. NÔIDUNG BAI HÔI;

I. Khai mac, bâo câo kiêm tra viêc thirc hiên quâ trinh triêu tâp Bai hôi dong cô 
dông thirômg niên nâm 2019 và kiêm tra tir câch cô dông, diêu kiên tô chirc Dai hôi; 
Giôi thiêu Chu toa.

1. Ong Dinh Hüu Dung - Trucmg phông TCHC Công ty thay mât Ban tô chüc khai mac 
Bai hôi dông cô dông thuàng niên nâm 2019.

2. Bà Nguyên Thi Thu Thùy - Thu kÿ Công ty thay mât Ban tô chüc bâo câo kêt quâ 
Kiêm tra thuc hiên quâ trinh triêu tâp Bai hôi và kiêm tra tu câch cô dông, câc diêu kiên 
tô chuc cùa Bai hôi:

- Tai ngày 18/02/2019, sô cô dông dû diêu kiên tham du Bai hôi dông cô dông 
thuàng niên nâm 2019 cùa Công ty Cô phân Chê Tao Borm Hài Ducrng là: 465 cô dông, sà
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hùu 8.600.000, cô phân bàng 100% vôn Diêu lê cûa Công ty (Théo Bâo câo V050 /2Ü19- 
CTB/VSD-DK ngày 20/02/2019 cüa Trung tâm luu kÿ chüng khoân Viêt Nam).

Dén 17 giô ngày 19/04/2019, cô 115 cô dông nâm giü: 7.585.033 , cô phân dat: 
88,20 % Von dièu lê cûa Công ty dà dâng kÿ tham du Dai hôi dông cô dông thirông niên 
nâm 2019 theo Thông bâo moi hop sô 191/TB-HDQT/HAPUMA ngày 02/04/2019 cûa 
Hôi dông quân tri Công ty.

- Dén 8h 30 phût ngày 20/04/2019, sô cô dông dp hop là: 90 cô dông, dai diên cho: 
7.534.467, cô phân, sô hùu 87,60 % vôn Diêu lê Công ty.

Kêt luân: Dai hôi dông cô dông thirông niên 2019 Công ty cô phân Chê tao Bom Hài 
Duong dû diêu kiên tiên hành theo quy dinh cüa Phâp luât.

3. Cnô'i îhiêu Chû toa Dai hôi gôm:

Ông Nguyên Trong Tiêu - Chû tich HDQT

Ông Nguyên Trong Nam - Üy viên HDQT - Tông giâm dôc Công ty 

Ông Pham Manh Hà - Üy viên HDQT

4. Chu toa chï dinh Doàn thu ky Dai hôi gôm:

Bà Nguyên Thi Thu Thûy - Thu kÿ Công ty 

Ông Dinh Hüxi Dûng - TP TCHC Công ty

5. Chû toa giài thiêu Ban kiém phiêu gôm:

Ông Pham Hong Quân - Truông ban

Bà Hoàng Thi Huông - Üy viên

Ông Nguyên Manh Hung - Üy viên

Bàng phuong phâp biêu quyêt truc tiêp tai Dai hôi thông qua Thë biêu quyêt, 100% 
sô cô dông tham du Dai hôi dông ÿ Ban kiêm phiêu Dai hôi gôm 03 ông bà dupe giôi 
thiêu ô trên.

6. Ong Nguyen Trong Tiêu thay mât Chû toa dai hôi thons qua chuong trinh Dai hôi, 
Quy chê làm viêc tai Dai hôi âông cô dông thuong niên nâm 2019.

* Dai hôi tiên hành biêu quyêt thông qua.

+ Chuong trinh Dai hôi.

Vôi biêu quyêt tân thành dat tÿ lê 100 % /tông sô cô phân tham du Dai hôi: Chuong 
trinh Dai hôi dông cô dông thuong niên nâm 2019 dà dupe Dai hôi thông qua.

+ Quy chê làm viêc tai Dai hôi dông cô dông thuong niên nâm 2019.

Vôi biêu quyêt tân thành dat tÿ lê 100 % /tông sô cô phân tham du Dai hôi: Quy chê 
làm viêc tai Dai hôi dông cô dông thuong niên nâm 2019 dà dupe Dai hôi thông qua.

Dên 8h50 phût ngày 20/04/2019, cô thêm 02 cô dông (Bao gôm cà cô dông dà 
dâng kÿ và chua dâng kÿ du hop) dên du hop. Tông sô cô dông du hop là: 92 cô dông, 
dai diên cho: 7.540.884 cô phân, sô hûu 87,68% vôn Diêu lê Công ty.
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II. NÔI DlING CÜA DAI H01.

A - Vê công tâc thucmg niên và süa dôi dieu le Công ty

1. Trinh bày nôi dung câc Bâo câo và To trinh.

1.1. Ông Nguyên Trong Nam - Üy viên HDQT, Tông Giâm dôc Công ty bâo câo truôc 
Dai hôi vè két quâ hoat dông SXKD nâm 2018 và du kiên câc chî tiêu kê hoach nâm 
2019 (Bâo câo so 192/BC-HAPUMA ngày 02/04/20 J 9).

1.2. Ông Pham Manh Hà - Ûy viên IiDQT Công ty thay mât HDQT Công ty bâo câo tông 
kêt nâm 2018 cûa Hôi dông quàn tri Công ty (Bâo câo sô 193/BC-HDQT/HAPUMA ngày 
02/04/2019).

1.3. Bà Duong Viêt Nga - Truông ban kiêm soât bâo câo tông kêt hoat dông cûa Ban 
kiêm soât nâm 2018. (Bâo câo sô J94/BC-BKS/HAPUMA ngày 02/04/2019).

1.4. Ông Pham Manh Hà - Uÿ viên HDQT Công ty thay mât HDQT Công ty trinh bày vôi 
Dai hôi dông cô dông thucmg niên nâm 2019:

+ Tô trinh sô 195/TTr-HDQT/ HAPUMA ngày 02/04/2019 vê viêc Phê duyêt Bâo 
câo tài chinh nâm 2018 dà dupe kiêm toân và phucmg ân phân phôi loi nhuân sau thuê 
nâm 2018.

+ Tô trinh sô 196/TTr-HDQT/HAPUMA ngày 02/04/2019 vê câc chi tiêu kê 
hoach SXKD và lira chon don vi kiêm toân Bâo câo tài chinh nâm 2019.

+ Tô trinh sô 197/ TTr-HDQT/HAPUMA ngày 02/04/2019 vê viêc sua dôi tên 
viêt tât cûa Công ty tai Diêu le Công ty và Giây chirng nhân dâng kÿ doanh nghiêp.

2. Dai hôi tien hành thâo luân câc Bâo câo và To trinh cüa HDQT Công ty.

Câc y kiên thâo luân tai Dai hôi: Câc cô dông nhât tri, không cô y kién gôp y thêm.

3. Dai hôi tiên hành biêu quyêt thông qua câc To trinh cüa Hôi dông quàn tri.

3.1. Thông qua Bâo câo sô 192/BC-HAPlJIMA.

- Cô dông tân thành: 92 CD, nâm giù: 7.540.884 ,CP , bâng 100 % CP tham du Dai hôi.

- Vôi sô cô phân biêu quyêt tân thành dat tÿ lê: 100 % /tông sô cô phân duçrc biêu quyêt 
tai Dai hôi, Bâo câo vê hoat dông SXKD nâm 2018 và câc chî tiêu kê hoach nâm 2019 
cûa Công ty dâ duoc Dai hôi thông qua.

3.2. Thông qua Bâo câo sô 193/BC-HDQT/HAPIJMA.

- Cô dông tân thành: 92 CD, nâm giù: 7.540.884 ,CP , bâng 100 % CP tham du Dai hôi.

- Vôi sô cô phân biêu quyêt tân thành dat tÿ lê: 100 % /tông sô cô phân dupe biêu quyêt 
tai Dai hôi, Bâo câo kêt quâ hoat dông nâm 2018 cûa Hôi dông quàn tri Công ty dâ 
dupe Dai hôi thông qua.

Biên bân Dai hôi dông cô dông thuàng niên nâm 2019 (20.04.2019)
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3.3. Thông qua Bâo câo sô 194/BC-BKS/HAPUMA.

- Cô dông tân thành: 92 CD, nâm giù: 7.540.884 ,CP , bàng 100 % CP tham du Bai hôi.

- Vôi so cô phàn biêu quyét tân thành dat tÿ le: 100 % /tông sô co phân dupe biêu quyét 
tai Dai hôi, Bâo câo vè hoat dông cûa Ban kiêm soât Công ty nâm 2018 dâ duoc Dai hôi 
thông qua.

3.4. T6' trinh sô 195 vê viêc thông qua Bâo câo tài chinh nâm 2018 dâ duoc kiêm toân 
và phiro’ng ân phân phôi loi nhuân sau thuê nâm 2018.

3.4. 1. Thông qua Bâo câo tài chinh dâ duoc kiêm toân nâm 2018 cüa Công ty.

- Cô dông tân thành: 92 CD, nâm giù: 7.540.884 ,CP , bâng 100 % CP tham du Dai hôi.

- Vôi sô cô phàn biêu quyét tân thành dat tÿ le: 100 % /tông sô cô phân dupe biêu quyét 
tai Dai hôi, Bâo câo tài chinh duoc kiêm toân nâm 2018 cüa Công ty dâ dupe Dai hôi 
thông qua.

3.4.2. Thông qua Phê duyêtphiromg ân phân phôi loi nhuân sau thuê nâm 2018.

- Cô dông tân thành: 92 CD, nâm giù: 7.540.884 ,CP , bâng 100 % CP tham du Dai hôi.

- Vôi so cô phân biêu quyét tân thành dat tÿ lê: 100 % /tông sô cô phân dupe biêu quyét 
tai Dai hôi, phucmg ân phân phoi loi nhuân sau thuê nâm 2018 dâ dupe DU thông qua.

3.5. Tù trinh sô 196 vê viêc thông qua câc chî tiêu kê hoach nâm 2019 và lua chon 
don vj kiêm toân cho nâm tài chinh 2019.

3.5.1. Thông qua câc chï tiêu kê hoach nâm 2019 cüa Công ty.

- Cô dông tân thành: 92 CD, nâm giù: 7.540.884 .CP , bàng 100 % CP tham du Dai hôi.

- Vôi sô cô phân biêu quyét tân thành dat tÿ lê: 100 % /tông sô cô phân dupe biêu quyét 
tai Dai hôi, Kê hoach sân xuât kinh doanh và câc chi tiêu co bân nâm 2019 dâ dupe 
Dai hôi thông qua.

3.5.2. Don vi kiêm toân bâo câo tài chinh nâm 2019.

- Cô dông tân thành: 92 CD. nâm giù: 7.540.884 .CP , bâng 100 % CP tham du Dai hôi.

- Vôi sô cô phân biêu quyét tân thành dat tÿ lê: 100 % /tông sô cô phân dupe biêu quyét 
tai Dai hôi, nôi dung lua chon don vi kiêm toân Bâo câo tài chinh nâm 2019 dâ dupe 
Dai hôi thông qua.

3.6. Tô trinh sô 197 vê viêc thông qua nôi dung thay dôi tên viêt tât cûa Công ty.

- Cô dông tân thành: 92 CD, nâm giù: 7.540.884 ,CP , bâng 100 % CP tham du Dai hôi.

- Vôi sô cô phân biêu quyét tân thành dat tÿ lê: 100 % /tông sô cô phân dupe biêu quyét 
tai Dai hôi, nôi dung sùa dôi tên viêt tât cüa Công ty tai Diêu lê và Giây chùng nhân 
dâng kÿ doanh nghiêp dâ dupe Dai hôi thông qua.

B - Vê công tac pliât hành cô phiêu tâng vôn diêu lê.

1. Ông Nguyên Trong Tiêu - Chü tich HDQT Công ty trinh bày truôc Dai hôi Tô trinh 
sô 198/TTr-HBQT/HAPUMA ngày 02/4/2019 vê công tâc phât hành cô phiêu tâng 
vôn diêu lê tai Dai hôi.

Biên bàn Dai hôi dông cô dông thiràng niên nâm 2019 (20.04.20 ! 9)
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2. Bai hôi tiên hành thâo luân vê TÔ trinh sô 198/TTr-HBQT/HAPUMA.

Câc ÿ kién thào luân tai Bai hôi: Câc co dông nhât tri va không ctông gôp ÿ kién 
gi thêm.

3. Thông qua To’trinh sô 198/TTr-HBQT/HAPUMA

- Cô dông tan thành: 92 CD, nâm gin: 7.540.884 ,CP , bâng 100 % CP tham du Dai hôi.

- Vôi sô cô phân biéu quyét tan thành dat tÿ le: 100 % //tông sô cô phân dugc biêu quyét 
tai Dai hôi, nôi dung phât hành cô phiêu tâng vôn dieu le Công ty dâ dugc Dai hôi 
thông qua.

III. CÔNG BÔ BIÊN BÀN KIÊM PHIÊU BIÊU QUYÉT.

Ông Pham Hong Quân, truông ban kiêm phiêu cüa Dai hôi thay mât Ban kiêm 
phiêu thông qua Biên bân kiêm phiêu biêu quyét tai Dai hôi.

12 nôi dung thuôc chuong trinh làm viêc cûa Dai hôi dâ dugc Dai hôi thông 
qua vôi tÿ le biêu quyét tan thành cao.

Không cô ÿ kién phân dôi hay thâc mâc bât kÿ nào vê Biên bân tông hgp kêt 
quâ kiêm phiêu biêu quyét tai Dai hôi.

Ông Pham Hong Quân dâ bân giao Biên bân tông hgp kêt quâ kiêm phiêu biêu 
quyét tai Dai hôi và toàn bô phiêu biêu quyét cüa nôi dung biêu quyét thû 12 thông 
qua Tô trinh sô 198/TTr-HDQT/HAPUMA cho Chü tpa Dai hôi. (Biên bân tông hap 
kêt quâ kiêm phiêu biêu quyét và Phiêu biêu quyét kèm theo).

IV. THÔNG QUA BIEN BÀN BAI HÔI VÀ BIT THÀO NGHI QUYÉT BAI HÔI.

1. Bà Nguyen Thi Thu Thüy, thay mât Doàn Thu kÿ trinh bày truôc Dai hôi Du thào 
Biên bân, Du thâo Nghi quyét Dai hôi dông cô dông thirông niên nâm 2019 do Doàn 
thu kÿ Dai hôi lâp.

2. Câc ÿ kiên bô sung.

Dông ÿ vôi du thào và không cô ÿ kiên khâc.

3. Bai hôi tiên hành biêu quyét:

3.1. Thông qua Biên bân Bai hôi.

- Cô dông tân thành: 92 CD, nâm giü: 7.540.884 ,CP , bâng 100 % CP tham du Dai hôi.

- Vôi sô cô phân biêu quyét tân thành dat tÿ lê: 100 % /tông sô cô phân dugc biêu quyét 
tai Dai hôi, Biên bân Dai hôi dông cô dông thuông niên nâm 2019 dugc thông qua.

3.2. Thông qua Nghi quyét Bai hôi.

- Cô dông tân thành: 92 CD, nâm giü: 7.540.884 ,CP , bâng 100 % CP tham du Dai hôi.

Bien bàn Dai hôi dông cô dông thuông niên nâm 2019 (20.04.2019)
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- Vôi sô cô phân biêu quyét tan thành dat tÿ lê: 100 % /tông sô cô phân diroc biêu quyêt 
tai Bai hôi, Nghi quyêt Bai hôi dông cô dông thuông niên nam 2019 dugc Bai hôi 
thông qua.

Bai hôi dông cô dông thuông niên 2019 Công ty cô phân Chê tao Bam Hâi Buong 
dâ thành công tôt dep và kêt thüc hôi 11 giô 15 phüt ngày 20 thâng 04 nâm 2019.

DOÀN THU KŸ

Dinh Hmi Dûng Nguyen Thj Thu Thüy

Nffinhàn:
Câc cô âông
Dâng tâi trên website cûa Công ty: http//www.hpmc.com.vn 
Lim vân thu.
Luu thu ky Công ty.

Biên bàn Dai hôi dông cô dông thuông niên nâm 2019 (20.04.2019)
6

http://www.hpmc.com.vn


T he righ t cholce

CÔNG HOÀ XÂ HÔI CHÜ NGHÎA VIÊT NAM 
Dôc lâp - Tir do - Hanh phüc

Hâi Duang, ngày 20 thâng 04 nâm 2019

Sô: 227/NQ-DHDCD/HAPUMA

NGHIQUYÉT
DAI H Ô I HONG CÔ HONG TH UÔ NG  NIÊN NÂM  2019 

CÔNG TY CÔ PHÀN CHÉ TAO BOM HÂI DUÔNG

- Cân cü Luât Doanh nghiêp so 68/2014/QH13 âuac Quôc hôi nuâc Công hoà xâ hôi 
chü nghïa ViêtNam thông qua ngày 26/11/2014;

- Cân cü Luât Chüng khoân ngày 29/06/2006 và Luât süa âôi, bô sung mot sô âiêu cüa 
Luât Chüng khoân ngày 24/11/2010 và câc van bân huâng dân hiên hành;

- Cân cü Diêu lé tô chüc và hoat âông cüa Công ty Cô phân Chê tao Bam Hâi Duang;

- Cân cü Biên bân phiên hop Dai hôi âông cô âông thuàng niên nam 2019 cüa Công ty 
Cô phân Chê tao Bam Hâi Duang ngày 20 thâng 04 nam 2019.

DAI HÔI DÔNG CÔ DONG 
CÔNG TY CÔ PHÀN CHÉ TAO BOM HÂI DÜ0NG

QUYÉT NGHI
Biêu 1: Bai hôi thông nhât thông qua nôi dung câc Bâo câo:

1. Bâo câo kêt quâ hoat dông SXKD nâm 2018 và câc chî tiêu kê hoach nâm 2019 sô 
192/BC-HAPUMA ngày 02/4/2019 cüa Tông giâm dôc Công ty.

2. Bâo câo cüa Hôi dông quân tri vê kêt quâ hoat dông nâm 2018 sô 193/BC- 
HBQT/HAPUMA ngày 02/4/2019.

3. Bâo câo cüa Ban kiêm soât cho nâm tài chinh 2018 sô 194/BC-BKS/HAPUMA 
ngày 02/4/2019.

A 9

Biêu 2: Thông qua Bâo câo tài chinh nam 2018 dâ kiêm toân cüa Công ty tù trang 01 
dên trang 53 duoc Công ty TNHH kiêm toân TTP kiêm toân và phât hành bai 
thir sô 61/BCKT-TC ngày 14/2/2019 và câc chî tiêu chü yêu eu thê nhu sau:

TT Chî tiêu BVT
Kê hoach 
nâm 2018

Thuc hiên 
nâm 2018

1. Tông doanh thu Dông VN 600.000.000.000,0 840.178.425.234,0

2. Lgi nhuân trirac thuê Dông VN 30.000.000.000,0 36.198.942.881,0

3. Lai nhuân sau thuê Dông VN 24.000.000.000,0 28.583.635.030,0

4. Thù lao HBQT, BKS Dông VN 800.000.000,0 800.000.000,0

Nghi quyêt Dai hôi dông cô dông thuông niên nâm 2019 1/2



Diêu 3: Thông qua viêc phân phôi loi nhuân sau thuê nam 2018, eu thê:

21.500.000. 000.0 dông

12.900.000. 000, 0 âông 

8.600.000.000, 0 âông

1.143.000.000,0 dông 

5.940.635.030,0 dông

500.000.000.000, dông

25.000.000.000, dông /7co7 C'
Ils/ c

15% trên mênh giâ cô phân Il-fri CHI

4% loi nhuân sau thuê.

864.000.000, dông

1. Chia cô tue nàm 2018 theo tÿ lê 25%:

Trong âô: - Dâ tam üng nam 2018 ty lê 15%:

- Chi tiêp nam 2019 ty lê 10%:

2. Trich quÿ thuông Ban diêu hành nàm 2018 4%:

3. Lai nhuân dê lai chua chia:

Biêu 4: Thông qua câc chî tiêu kê hoach nàm 2019:

1. Doanh thu thirc hiên:

2. Lai nhuân truô'c thuê:

3. Cô tire chi trâ:

4. Quÿ thuông ban diêu hành nàm 2019:

5. Thù lao HBQT, Ban kiêm soât nàm 2019:

Biêu 5: Thông qua và Üy quyên cho Hôi dông quân tri lira chon kÿ Hop dông thirc 
hiên kiêm toân Bâo câo tài chinh nàm 2019 vôi mot trong hai công ty sau dây:

Công ty TNHH Kiêm toân TTP

Bia chî: Tâng 12 Tôa thâp Tây, tôa nhà Hancorp Plaza, Sô 71, Trân Bâng Ninh, 
Bich Vong, Câu Giây, Hà Nôi.

Hoac: Công ty TNHH Hâng kiêm toân AASC

Bia chî: Sô 01 Lê Phung Hiêu, Phuông Tràng Tiên, Quân Hoàn Kiêm, Hà Nôi

Biêu 6: Thông qua và uÿ quyên cho Hôi dông quân tri Công ty thuc hiên câc thü tue sua 
dôi tên viêt tàt cüa Công ty tir HPMC sang HAPUMA tai Biêu lê tô chûc hoat 
dông cüa Công ty và trên Giây chüng nhân dâng kÿ doanh nghiêp cüa Công ty 
hiên hành.

Biêu 7: Bông y và thông qua phmmg ân phât hành cô phiêu tâng vôn Biêu lê Công ty
theo nôi dung Tô trinh sô 198/TTr-HBQT/HAPUMA ngày 02/04/2019 dinh kèm 
Nghi Quyêt này.

Biêu 8: Biêu khoân thi hành.

Nghi quyêt này cô hiêu lue kê tù ngày kÿ. Hôi dông quân tri, Ban kiêm soât, 
Ban Giâm doc, câc câ nhân, bô phân liên quan cô trâch nhiêm thi hành Nghi 
quyêt này./.

N oi gûi:
-  HDQT, BKS, BGD; Câc cô âông
- Công bô trên website Công ty.
- Luru Thu kÿ Công ty, phông TCHC

ô l  BONG CO BONG 
TOA

m  r r i  • ^Trong Tieu
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HAPUMA
The rîght choice

CÔNG HÔA XÂ HÔI CHÜ NGHÎA VIÊT NAM • • •
Dôc lâp - Tu- do - Hanh phüc

So: 198 /TTr-HDQT/HAPUMA Hâi Duong, ngày 02 thdng 04 nam 2019

TG TRINH
> 9 r  r  y

(Vê viêc phât hành cô phiêu tâng vôn Diêu le)

Ki'nh gù*i: Dai hôi dông cô dông thirô’ng niên nam 2019 

Công ty Cô phân Chê tao Bffm Hâi Dirung

■ Cân cü Luât Doanh nghiêp sô 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
r

■ Cân cü Luât Chüng khoân sô 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và câc van 
bân hucmg dân hiên hành;

■ Cân cü Luât Chüng khoân süa âôi bô sung sô 62/2010/QH ngày 24/11/2010 
và câc vân bân huâng dân;

\  9 y r

■ Cân cü Diêu le Công ty cô phân Chê tao Bonn Hâi Duong;

■ Cân cü kê hoach sân xuât kinh doanh cüa Công ty cô phân Chê tao Bom 
Hâi Duong giai doan 2017-2022 .

y 9 y r

Hôi dông quân tri Công ty cô phân Chê tao Bom  Hâi Duong kinh trinh Dai hôi 
dông cô dông thuông niên nam 2019 xem xét, thông qua viêc phât hành cô phiêu tâng

r y

vôn diêu le cûa Công ty theo Phuo'ng an p h â t hành dinh kèm  tà  trinh này.
y 9 r 9 r

Kinh trinh Dai hôi dông cô dông xem  xét và cho ÿ kiên biêu quyêt.

Noi nhân:

Nhw kinh gùi
Câc thành viên HDQT. BKS 
Liru TCHC, thu kÿ

TM  HÔI DÔ NG  QUÂN TRI
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HAPUMA
The right é d ite

CÔNG HÔA XÂ HÔI CHÜ NGHÎA VIÊT NAM 
Dôc lâp - Tu- do - Hanh phüc

P H Ü 0 N G  ÂN PHÂT HÀNH  CÔ PHIÉU TÂNG VON DIÈU LÊ

(Kèm theo tà trïnh sô: 198/TTr-HDQT/HAPUMA ngày 02/4/2019)

1. Càn eu1 phâp lÿ cho viêc phât hành cô phiêu:

■ Cân cü Luât Doanh nghiêp sô 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

■ Cân cü Luât Chüng khoân sô 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và câc van bân huong dân;

■ Càn cü Luât Chung khoân süa dôi bô sung sô 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và 
câc vàn bân huong dân;

■ Càn cü Diêu le tô chüc và hoat dông Công ty cô phân Chê tao Bom Hâi Duong;

■ Càn cü kê hoach sân xuât kinh doanh cüa Công ty cô phân Chê tao Bom Hâi 
Duong giai doan 2017-2022.

2. Giôi thiêu chung vê tô chüc phât hành

■ Tên tô chüc phât hành: Công ty cô phân Chê tao Bom Hâi Duong

■ Dia chî: Sô 37, dai lô Hô Chi Minh, Phuông Nguyên Trâi, Thành phô Hâi Duong, 
Tînh Hâi Duong, Viêt Nam

■ Giây chüng nhân dàng kÿ doanh nghiêp sô 0800287016 do Sô Kê hoach và Dâu 
tu tinh Hâi Duong câp dàng kÿ lân dâu ngày 24/03/2004, dàng kÿ thay dôi lân thü 
12 ngày 09/06/2017.

- Diên thoai: (+84-220) 3853.594/ 3858.658 Fax: (+84-220) 3858.606

■ Website: http://www.hpmc.com.vn

■ Vôn diêu le: 86.000.000.000 dông (Tâm muoi sâu tÿ dông chàn)

■ Ngành nghê kinh doanh:

a. Dâu tu, quân lÿ vôn dâu tu và truc tiêp tô chüc sân xuât, kinh doanh trong câc 
ngành nghê lïnh vire chinh là:

- Thiêt kê, sân xuât, kinh doanh thiêt bi thûy khi bao gôm: May bom, mây nén. 
van, quat câc lo a i...w ...;
- Sân xuât câc loai thiêt bi nâng ha và bôc xêp;
- Düc, xü lÿ nhiêt và gia công, süa chüa, làp râp, lâp dât câc sân phâm, thiêt bi co khi;
- Sân xuât câu kiên kim loai; rèn; dâp, ép. cân kim loai; luyên bot kim loai: xü 
lÿ và trâng phû kim loai;
- Sàn xuât câc sân phâm tù cao su;
- Sàn xuât kinh doanh câc thiêt bi diên dùng trong công nghiêp, nông nghiêp và dân dung;
- Thi công, làp dât công trinh xây dtrng, duong dây và tram biên âp dên 500 kV;
- Thi công xây dtrng câc công trinh dân dung, công nghiêp, giao thông, công 
trinh thüy loi, tram bom câp, thoât nuôc và xü lÿ nuôc thâi;
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- Kinh doanh bât dông sân, dich vu ldiâch san, du lich và cho thuê vân phông, kho 
bâi, nhà xuông, nhà d. tô chü'c dich vu du lich lir hành nôi dia và quôc tê;
- Tô chuc câc dich vu vân chuyên duôug bô (trù vân chuyên chuyên dung);
- Nghiên curu và phât triên thirc nghiêm khoa hoc tir nhiên và kÿ thuât, câc hoat 
dông thiêt kê chuyên dung;
- Kièm tra và phân tich kÿ thuât câc mâu vât lieu, câc thông sô (dô rung, ôn, 
nhiêt dô) mây môc, thiêt bi; thu nghiêm dânh giâ born. thiêt bi thûy khi và câc 
thiêt bi khâc;
- Thiêt ké, thi công, làp dat hê thông câp thoât nuôc, nuôc thâi, hê thông suôi và 
diêu hôa không khi, khi thâi công nghiêp;
- Kinh doanh xuât nhâp khâu vât tu, thiêt bi, phu tùng, mây môc;
- Kinh doanh câc ngành nghê khâc phù hop vôi quy dinh phâp luât Viêt Nam; >

, , , i
b. Dâu tu thirc hiên câc quyên và nghïa vu cûa chû sô hùu, cô dông.

M
BC

3. Tinh hinh hoat dông kinh doanh trong 03 nam gân nhât và Kê hoach kinh ^
doanh nam 2019 - 2021. .

■ Kêt quâ kinh doanh trong 03 nam gân nhât ^

Dan vi tinh: Triêu dông

Chï tiêu Nam 2016 Nâm 2017 Nâm 2018

1. Tông tài sân 515.694,11 662.158,10 448.328,91

2. Vôn diêu le 35.000,00 86.000,00 86.000,00

3. Doanh thu thuân 334.079,81 381.656,87 827.086,35

4. Loi nhuân thuân tù HDKD 13.551,45 20.722,27 36.421,59

5. Loi nhuân truôc thuê 17.575,58 21.559,16 36.198,94

6. Loi nhuân sau thuê 13.250,11 17.045,64 28.583,63

7. Cô tue (% trên mênh giâ) 12% 20% 25%

(Nguôn: Bâo câo tài chinh ââ duac kiêm toân câc nam 2016, 2017,2018) 

■ Kê hoach kinh doanh nâm 2019 - 2021

Dan vi tinh: Triêu dông

Chï tiêu Nâm 2019 Nâm 2020 Nâm 2021

1. Vôn diêu le 86.000,00 136.800,00 136.800,00

2. Doanh thu thuân 500.000,00 575.000,00 650.000,00
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Chï tiêu Nâm 2019 Nâm 2020 Nâm 2021

3. Lgi nhuân truôc thuê 25.000,00 28.750,00 32.500,00

4. Lgi nhuân sau thuê 20.000,00 23.000,00 26.000,00

5. Cô tue (% trên mênh gia) 15% 15% 20%

4. Su* cân thiêt cüa viêc tâng vôn dieu lê

■ Doanh thu nam 2018 tâng truông virât bâc so vai nam 2017 dat 827 tÿ dông, dat 
216% so vai nam 2017. Trong khi do, tai ngày 31/12/2018, sô du vôn vay ngân 
hàng cüa Công ty là 87 tÿ dông, giâm gân 60 tÿ dông so vai sô du vôn vay ngân 
hàng tai 31/12/2017, tuy nhiên chi phi lâi vay sân xuât kinh doanh nàm 2018 là: 
7.345.205.944, dông/ tông chi phi phâi trâ cho vay vôn nàm 2017: 3.838.483.313, 
dông tâng gân 200% so vai chi phi lâi vay nàm 2017. Vai mue tâng truông doanh 
thu hiên tai và mong muôn giâm âp lire và giâm mue dô phu thuôc vào vôn vay 
ngân hàng, viêc tâng vôn dieu lê dê bô sung vôn cho hoat dông kinh doanh cüa 
Công ty là câp thiêt;

■ Viêc tâng vôn diêu lê cüng gôp phân nâng cao nàng lire tài chinh cüa Công ty 
truac câc dôi tâc, ban hàng, tâng cuông vi thê và nàng lue canh tranh trong hoat 
dông kinh doanh, cho phép Công ty cô thê tham gia dâu thâu câc gôi thâu lôn.

■ Nguôn vôn chü sa hùu lôn han cüng gôp phân giüp cho doanh nghiêp dê tiêp cân 
nguôn vôn vay cüa Ngân hàng vai chi phi hçp lÿ trong câc truông hop cân thiêt.

■ Công ty cân nguôn vôn ôn dinh lâu dài dê hoàn thiên mot sô hang mue, công trinh 
chua hoàn thiêu cüa Dir an: Nhà mây Chê Tao Bam Hâi Duang dâ duge Bai hôi 
dông cô dông phê duyêt và Uy ban nhân dân tînh Hâi Duang câp phép dâu tu.

r 9 r 9 f

■ Công ty dir kiên phât hành cô phiêu riêng lê cho cho cô dông chiên luge là mot 
trong câc quÿ dâu tu tài chinh cô uy tin tai thi truông tài chinh Viêt Nam; cô kinh 
nghiêm trong viêc hô trg, kêt nôi câc doanh nghiêp trong nuôc vai câc dôi tâc và 
tiêp cân câc nguôn vôn nuôc ngoài. Trong dot phât hành cô phiêu riêng le nàm 
2017, MBCapital dâ mua toàn bô sô lugng cô phân phât hành cho cô dông chiên 
luge, và dâ cô sir hô trg, tu vân cho hoat dông quân tri, diêu hành cüa Công ty. 
Dông thôi, Công ty hiên cüng dang cô quan hê hgp tâc tôt vôi Ngân hàng 
Vietinbank thông qua câc dich vu ngân hàng, tài chinh. Dê da dang và không làp 
lai, Hôi dông quân tri Công ty lira chgn Công ty Quân lÿ Quÿ Vietinbank là cô 
dông chiên luge cüa dgt phât hành này. Buge sir châp thuân cüa Bai hôi dông cô 
dông, Công ty khàng dinh khi trô thành cô dông chiên luge, Vietinbank capital sè 
giüp cho mot sô hoat dông kinh doanh cüa Công ty hiêu quâ tôt han, thông qua 
câc dich vu tài chinh hiên hành và câc dôi tâc, khâch hàng cüa Vietinbank capital.

5. Phurang an phât hành:

Hôi dông quân tri Công ty cô phân Chê tao Bam Hâi Duang xây dirng và dê xuât
r \ 9 r 9 r \

phuang an tâng vôn diêu lê thông qua viêc phât hành cô phiêu dê tâng vôn diêu lê tù 
nguôn vôn chü sô hùu và phât hành cô phiêu riêng lé nhu sau:

■ Tên cô phiêu phât hành: Cô phiêu Công ty cô phân Chê tao Bam Hâi Duang

■ Vôn diêu lê truac khi phât hành: 86.000.000.000 dông



136.800.000. 000.0 dông 

13.680.000 cô phàn.

50.800.000. 000.0 dông

5.080.000, cô phân;

r ? \ 9 y

Sô lugng cô phân dang luu hành trirôc khi phât hành: 8.600.000 cô phân 

Hinh thuc phât hành:

- Phât hành cô phiêu dê tâng vôn diêu le tù nguôn vôn chü sô hùu;

- Phât hành cô phiêu riêng lé.

Vôn diêu le sau khi phât hành:

Sô lugng cô phân sau khi phât hành:

Vôn diêu le phât hành thêm:

Sô lugng cô phân phât hành thêm:

Trong âô:

- Phât hành cô phiêu âê tâng vôn âiêu lê tù nguôn vôn CSH: 1.720.000 cô phân

- Phât hành cô phiêu riêng lè: 3.360.000 cô phân

Thôi gian thuc hiên du kiên: Üy quyên cho Hôi dông quân tri quyêt dinh sau khi 
dugc Uy ban Chung khoân Nhà nuôc châp thuân.

Dôi tugng phât hành: Cô dông hiên hùu và cô dông chiên luge

Chi tiêt phuang ân phât hành:
? r ? F y r

y Phât hành cô phiêu dê tâng vôn diêu lê tù nguôn vôn chü su hùu

- Sô lugng cô phân phât hành: 1.720.000, cô phân

- Loai cô phân phât hành: Cô phân phô thông, tu  do chuyên nhugng.

- Mênh giâ phât hành: 10.000 dông/cô phân

- Dôi tugng phât hành: Cô dông hiên hùu cô tên trong danh sâch chôt tai ngày dâng 
ky cuôi cùng phât hành cô phiêu dê tâng vôn diêu lê tù nguôn vôn chû sô hùu.

- Tÿ lê thuc hiên: 5:1 (cô dông sô hùu 5 cô phân dugc nhân 1 cô phân moi)

- Phuang ân làm trôn, phuang ân xù lÿ cô phiêu lè: Sô lugng cô phiêu phât 
hành tù nguôn vôn chû sô hùu mà cô dông hiên hùu nhân dugc së dugc làm

r r y F

trôn xuông dên hàng dan vi. Phân lè thâp phân (nêu cô) phât sinh khi thuc 
hiên quyên dugc Bai hôi dông cô dông üy quyên Hôi dông quân tri phân 
phôi cho câc dôi tugng khâc theo câch thuc và diêu kiên phù hgp vôi giâ bân 
là 10.000 dông/cô phiêu. Sô tiên thu dugc tù bân cô phiêu lé së dugc trâ cho 
cô dông sô hùu cô phiêu cô phân lè thâp phân.

Vi du: Tai ngày dâng ky cuôi cùng phât hành cô phiêu dê tâng vôn diêu lê tù
y r  9 9 r  r 9 f

nguôn vôn chü sâ hùu, cô dông A sô hùu 123 cô phiêu. Sô cô phiêu phât 
hành thêm dê tâng vôn diêu lê tù nguôn vôn chü sô hùu mà cô dông A duac 
nhân tinh theo ty lê thuc hiên quyên là (123 xl)/5  = 24,6 cô phiêu. Theo

F 9 F 9 F y

nguyên tâc làm trôn, cô dông thuc tê duac nhân 24 cô phiêu và 6.000 dông 
bâng tiên mât cho 0,6 cô phiêu lè. Sô cô phiêu lè này së duçrc Hôi dông quân

F F  y 9 F

tri phân phôi cho câc dôi tuqng khâc vôi giâ bân là 10.000 dông/cô phiêu.

- Nguôn thuc hiên: Thang du vôn cô phân 

V  Phât hành cô phiêu riêng lê

- Sô lugng cô phân phât hành: 3.360.000 cô phân

- Loai cô phân phât hành: Cô phân phô thông, han chê chuyên nhugng trong 
vông 02 nam kê tù ngày hoàn thành dgt phât hành

5 | I 3



- Mênh giâ phât hành: 10.000 dông/cô phân

- Giâ phât hành: 19.000,0 (Muni chm ngàn) dông/cô phân

- Hinh thùc phât hành: Phât hành riêng lé.

- Dôi tirgng phât hành: Cô dông chien luge.

Tiêu chi lira chgn dôi tâc chiên luge: Cô dông chiên luge là tô chûc dâp üng 
câc câc tiêu chi sau:

>  Là nhà dâu tu tài chinh cô uy tin, dâ khàng dinh duge thuang hiêu trên thi 
truô'ng tài chinh Viêt Nam;

>  Cô cam kêt va chùng minh nàng lire tài chinh dâm bâo viêc thanh toân sô 
lugng cô phân duge chào bân;

>  Cô cam kêt nam giù cô phân duge chào bân tôi thiêu 02 nàm kê tù thôi 
diêm hoàn tât dot chào bân.

>  Cô khâ nàng hô trg Công ty vê mât quân tri, hoach dinh chiên luge và kê 
hoach tài chinh...;

Càn eu vào câc tiêu chi nêu trên, cô dông chiên luge duge Hôi dông quân tri 
lira chgn trinh Bai hôi dông cô dông thuông niên nàm 2019 là don vi sau:

STT rr* a  a  aTen co aong 
chiên lirge

Bia chï Lÿ do lira chon

1
Công ty Quân lÿ 
Quÿ Vietinbank 
(Vietinbank 
Capital)

Tâng 6,
Trung
tâm
thuang
mai Chg
Cùa Nam,
Sô 34,
Cùa Nam,
Quân
Hoàn
Kiêm,
TP. Hà 
Nôi

Vietinbank Capital là don vi quân lÿ quÿ dâu 
tiên tai thi truong tài chinh Viêt Nam, là don vi 
cô von Biêu le lôn nhât và hiêu quâ dâu tu tôt 
nhât thi truông tài chinh Viêt Nam.

Voi truyên thông và xuât thân 100% vôn dâu 
tu là cùa Ngân hàng thuang mai cô phân Công 
thuang Viêt Nam, Ngân hàng dông hành cùa 
Bam Hài Duang trong nhiêu nàm phât triên. 
Vietinbank Capital là mot trong sô it Công ty 
quân lÿ quÿ hoat dông cô hiêu quâ tù khi thành 
lâp dên nay. Trong 5 nàm gân dây, Công ty 
luôn nàm trong TOP 3 công ty quân lÿ quÿ cô 
Igi nhuân cao nhât thi truông và luôn là dan vi 
nàng dông, tiên phong trong viêc phât triên sân 
phâm mai. Công ty dâ huy dông thành công 
câc nguôn vôn và nguôn lue tù câc tô chùc/câ 
nhân nuô'c ngoài dê dâu tu, tham gia tich eue 
vào viêc hô trg câc doanh nghiêp trong nuôc.

Vietinbank Capital dâ cô kê hoach và dê xuât 
duge tham gia dâu tu thông qua viêc mua cô 
phân cho cô dông chiên luge và cam kêt nàm 
giù cô phân trong thôi gian tôi thiêu là 02 nàm 
kê tù ngày hoàn tât dgt phât hành.
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- Xù lÿ sô cô phiêu tir chôi mua:

• Sô lugng cô phiêu cô dông chien luge tir chôi mua mot phân hoàc toàn bô 
duge Bai hôi dông cô dông üy quyên cho Hôi dông quân tri Công ty phân 
phôi lai cho câc dôi tugng khâc dâp ûng câc tiêu chi lira chgn cô dông chiên 
luge nêu trên, vôi gia ban là 19.000 (Miroi chin ngàn) dông/cô phân, dâm 
bâo dgt phât hành tàng vôn duge thành công và dem lai lgi ich cao nhât cho 
Công ty và cô dông.

Viêc phân phôi sô cô phiêu cô dông chiên luge tir chôi mua cho câc nhà 
dâu tu khâc phâi dâp irng câc diêu kiên sau:
• Tuân thü quy âinh tai âiêu 189 Luât Doanh nghiêp 2014: “Công ty con 
không âuçrc ââu tu gôp vôn, mua cô phân công ty me, câc công ty con cüa 
cùng mot công ty me không âuçrc cùng nhau gôp vôn, mua cô phân âê sâ  
hüu chéo nhau. ”
• Sô cô phiêu cô âông chiên lucre tù chôi mua khi âuçrc chào bân cho câc

y  f  9 9

Nhà ââu tu  khâc së bi han chê chuyên nhuçrng 02 nam kê tù ngày hoàn 
thành âçrt phât hành theo âüng quy âinh tai khoân 3 Diêu 9 Nghi âinh sô 
60/2015/ND-CP.
• Dâm bâo câc âiêu kiên chào bân cô phiêu riêng lè quy âinh tai Diêu 4 
Nghi âinh sô 58/2012/ND-CP âuçrc süa âôi bô sung bôi khoân 3 Diêu 1 
Nghi âinh sô 60/2015/ND-CP.

- Chào mua công khai:

Thông qua viêc Nhà ââu tu (âuac HDQT lua chon) khi thuc hiên mua sô cô
y 9 F F

phân cô âông chiên luac tù chôi mua së không phâi thuc hiên câc thü tue 
chào mua công khai kê câ khi khôi luçrng mua vuçrt ty lê quy âinh vê chào 
mua công khai theo quy âinh tai Diêu 32 Luât Chùng khoân và tai khoân 11 
Diêu 1 Luât süa âôi bô sung mot sô âiêu cüa Luât chùng khoân (ty lê sô hüu 
sau khi mua cô phân tù 25% cô phiêu âang luru hành cüa công ty âai chüng 
hoàc sô  hüu tù  25% cô phiêu cô quyên biêu quyêt mua tiêp tù 10% trô lên 
hoàc mua tiêp tù 5 âên 10% cô phiêu thôi gian âuôi mot nam, kê tù ngày kêt 
thüc âçrt chào mua công khai truôc âô).

- Xù lÿ trong truômg hgp không chào bân hêt sô cô phiêu dâng kÿ phât hành:

Trong truông hgp kêt thüc thôi gian chào bân theo quy dinh, Công ty không 
chào bân hêt sô cô phiêu nhu dâng kÿ, sô tiên thu duge tir dgt phât hành 
không dü theo düng du kiên, dê thuc hiên câc Phuong an sir dung vôn dâ 
duge Bai hôi dông cô dông thông qua, tùy tinh hinh thuc tê, dê nghi Bai hôi 
dông cô dông üy quyên cho HBQT thuc hiên câc giâi phâp phù hgp dâm bâo 
tuân thü quy dinh cüa phâp luât hiên hành, bao gôm nhung không han chê 
phuong ân tiên hành bô sung nguôn vôn côn thiêu thông qua vay ngân hàng 
theo câc Hgp dông tin dung hoac han müc tin dung...

Phirong ân sir dung sô tiên thu duge tir viêc phât hành cô phiêu tâng vôn diêu lê:

- Tông sô vôn du kiên thu duge tù viêc chào bân cô phiêu: 63.840.000.000, dong 
(Sau muai ba tÿ tâm tram bon muai triêu dông);
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- Phuong an su- dung vôn chi tiêt: Bô sung nguôn vôn cho hoat dông sân xuât 
kinh doanh. Cu thê nhu sau (Tam tmh):

Dan vi tmh: Dông VN

Nôi dung Sô tien Ghi chü

1. Bô sung Vôn luu dông cüa Công ty 38.840.000.000,0

2. Xây dung Nhà diêu hành và câc công 
trinh phu trp tai dia chi sân xuât sô 02 - 
Buông Ngô Quyên - Phuông Câm Thupng - 
Thành phô Hâi Duong

25.000.000.000,0

Tông công 63.840.000.000,0

■ Nguyên tâc xâc dinh giâ phât hành dupe dira trên ca sa giâ trj sô sâch, giâ thi 
truông và dânh giâ mire dô pha loàng cô phân du kiên sau khi phât hành.

- Giâ tri sô sâch:

> Tai thôi diêm 31/12/2018

Vôn chü sô hùu
---------------7—----------------------------------- ij-------------------f  jj-------------------7--------------------------

Khôi lupng cô phiêu dâ phât hành - Cô phiêu quÿ

Giâ tri sô sâch 
trên moi cô 

phân

138.093.749.224

8.600.000-0
16.057

dông/cô phân

> Giâ tri sô sâch pha loàng tai thon diêm phât hành cô phiêu tir nguôn vôn chü sô hùu

Giâ sû tai thôi diêm chôt danh sâch cô dông dê thirc hiên quyên nhân cô 
phiêu phât hành tù nguôn vôn chü sô hùu, Giâ tri nguôn vôn chü sô hùu cüa

Công ty so vôi thôi diêm 31/12/2018, giâm di sô loi tùc chia cô tue dot 2 cüa 
nâm 2018 là 10% tuong ùng giâ tri 8,6 tÿ dông. Do sô hrong cô phân tâng 
lên, giâ tri sô sâch pha loàng trên mot cô phân tai thôi diêm chôt danh sâch 
cô dông dê thirc hiên quyên dupe tmh nhu sau:

Giâ tri sô sâch 
trên moi cô phân = 

(pha loàng)

Vôn chü sô hùu

Khôi lupng cô phiêu dâ phât hành - Cô phiêu quÿ

(138.093.749.224,0 - 
8.600.000.000,0)

8.600.000+ 1.720.000

12.547,84 
dông/cô phân

- Giâ thi truùng và giâ pha loàng cüa cô phiêu:

Vào thôi diêm phât hành cô phiêu dê tâng vôn diêu lê tù nguôn vôn chü sô hùu, 
giâ thi truông cüa cô phiêu Công ty së dupe diêu chînh theo công thùc sau 
(không tmh su  pha loàng do phât hành cô phiêu riêng lè)\



Ppl
Pt + P rl* Il

1 +11

30.205 + 0 *(1/5) 

1 + 1/5

25.171

dông/cô
phân

Trong âô:

> Ppl: là giâ cô phiêu pha loàng;

> Pt: 30.205 dông/cô phân (Giâ giâ dinh tai ngày chôt danh sâch dê thyc 
hiên quyên, lây tirong dircmg giâ tri binh quân gia quyên giâ dông cira 
cüa câc phiên giao dich tir ngày 06/12/2018 dên ngày 27/03/2019);

> Pr 1: 0 dông/cô phân (Giâ phât hành cô phiêu dê tâng vôn tù thâng du vôn cô phân);

> II: 1/5 (Tÿ le tâng vôn trong truàng hçrp tâng vôn tù thâng du vôn cô phân).

Dot phât hành cô phiêu riêng lè cüa Công ty âuçrc chào ban cho cô âông 
chien lucre. Cân cü vào tlnh hinh thi truàng chüng khoân, nhu câu su dung 
vôn, giâ tri thi truàng, giâ tri sô sâch, tinh thanh khoân cüa cô phiêu, cüng 
nhu trên co sà phân tich müc âô pha loâng giâ cô phiêu và âàm phân vài 
nhà ââu tu chiên lucre, HDQT dê xuât giâ phât hành cho cô âông chiên lucre 
là: 19.000, (Mircri chin ngàn) dông/cô phân.

■ Câc nôi dung khâc cân thuc hiên sau Bai hôi.

Hôi dông quân tri Công ty dê nghi Bai hôi dông cô dông thirôug niên nam 2019.

1. Üy quyên cho Hôi dông quân tri quyêt dinh, bô sung, hoàn chînh và quy dinh 
chi tiêt nôi dung phuong an phât hành cô phiêu và/hoâc sua dôi, bô sung phuong 
an phât hành khi cân thiêt dê dâm bâo dot phât hành duge thành công;

2. Lira chon thôi diêm chào ban thich hop dê thuc hiên chào ban cô phân sau khi 
cô châp thuân cûa Üy ban Chùng khoân Nhà nuoc, dâm bâo tuân thû dung quy 
dinh cûa phâp luât;

3. Thông qua viêc luu kÿ bô sung toàn bô sô lugng cô phân moi phât hành trên 
Trung tâm Luu kÿ Chùng khoân Viêt Nam và niêm yêt bô sung toàn bô sô lugng 
cô phân moi phât hành trên Sô Giao dich Chùng khoân Hà Nôi.

4. Thông qua viêc sùa dôi, bô sung Biêu lê Công ty và thay dôi dâng kÿ kinh 
doanh liên quan dên viêc thay dôi mùc vôn diêu lê sau khi hoàn tât dot phât hành 
và ûy quyên cho HDQT thuc hiên câc công viêc nêu trên.

5. Biêu chînh viêc phân bô sô tiên thu duge tù dgt chào bân cho mue dich sù dung 
vôn dâ duge thông qua và/hoâc thay dôi mue dich sù dung vôn thu duge tù dgt 
chào bân cho phù hgp vôi tinh hinh thuc tê và bâo câo BHBCB gân nhât vê câc 
nôi dung diêu chînh/thay dôi liên quan dên phuong ân sù dung vôn này.



6. Hiêu chînh và/hoâc phê chuân/châp thuân/thông qua toàn bô câc tài lieu, nôi 
dung liên quan dên phuang an tàng vôn diêu le trên, phù hgp vai nhu câu thuc 
tiên hoat dông cüa Công ty, phù hop vai quy dinh cüa phâp luât, dâm bâo quyên 
lai cüa cô dông; và triên khai thuc hiên câc thü tue phât hành theo düng Nghi 
quyêt cüa Bai hôi dông cô dông và quy dinh cüa phâp luât.

TM .HÔI DÔNG QU AN TRI 
[Ü TICH
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PHU LUC I. CÂN CÜ* XÀC DINH GIÂ PHÂT HÀNH • • •
F

1. Nguyen tac

Giâ phât hành cô phiêu riêng lé duge tinh toân cân cù vào:

- Giâ tri sô sâch cüa cô phiêu CTB tai thài diêm 31/12/2018: 16.057 dông/cô phân 
(xem Mue 5 cüa Phuang an phât hành).

- Giâ thi truàng giâ dinh cüa cô phiêu CTB tai thài diêm chôt danh sâch cô dông 
hiràng quyên nhân cô phiêu phât hành tir nguôn vôn chü sô hùu.

Trong khoâng thài gian tù 06/12/2018 dên 27/03/2019, biên dông giâ cô phiêu 
CTB nhu sau:

Giâ dông cüa thâp nhât: 29.500 dông/cô phân

Giâ dông cüa cao nhât: 34.900 dông/cô phân

Giâ dông cüa binh quân gia quyên: 30.205 dông/cô phân

- E)è xâc dinh Giâ thi truàng giâ dinh cüa cô phiêu CTB tai ngày chôt danh sâch 
cô dông, Công ty sü dung Giâ dông cüa binh quân.

- Giâ thi tnràng giâ dinh vira nêu së duge sü dung dê tinh Giâ pha loàng sau phât 
hành cô phiêu tir nguôn vôn chü sà hùu

- Dé xâc dinh Giâ phât hành cô phiêu riêng lé là phù hgp, Giâ pha loàng së duge 
âp dung mot tÿ lê chiêt khâu dê phân ânh viêc cô phân bi han chê chuyên
nhugng trong 02 nam sau thài diêm hoàn tât dot phât hành.

?

2. Phuang an eu thê

- Giâ tri sô sâch tai thài diêm gân nhât (31/12/2018) là: 16.057 dông/cô phân.

- Giâ tri thi truàng giâ dinh:

Giâ thi truàng cüa cô phiêu CTB truôc khi phât hành duge tinh theo giâ dông 
cüa binh quân don giân. Trong khoâng thài gian tù 06/12/2018 dên 27/03/2019, 
giâ dông cüa binh quân gia quyên don giân cüa CTB là 30.205 dông/cô phân.

- Giâ pha loàng sau phât hành tâng vôn diêu lê tù nguôn vôn chü sà hùu tinh theo 
giâ thi truàng giâ dinh (30.205 dông/cô phân) là 25.171 dông/cô phân (xem 
Mue 5 cüa Phuang ân phât hành).

o Tÿ lê chiêt khâu âp dung là 25% (xem cân cù xâc dinh tÿ lê chiêt khâu tai 
phân (*) duôi dây).

o Do dô, giâ pha loàng sau khi âp dung mùc chiêt khâu 25% là 18.878,0 
dông/cô phân.

(*) Cân eu  xâc dinh tÿ le chiêt khâu

Cô phân phât hành riêng lé bi han chê chuyên nhugng 02 nâm nên mùc giâ 
phât hành cân âp dung mot tÿ lê chiêt khâu trên giâ sau pha loàng dê phân 
ânh han chê vê tinh thanh khoân này. Ca sà dê dua ra mùc chiêt khâu là dira 
vào mùc chiêt khâu âp dung cho câc truàng hgp phât hành tuang tir trên thi 
truàng, bao gôm (i) mùc chiêt khâu âp dung dôi vôi giâ chuyên dôi cûa Trâi 
phiêu chuyên dôi, và (ii) mùc chiêt khâu âp dung cho truàng hgp phât hành 
cô phiêu riêng lê, eu thê nhu sau:
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(i) Viêc phât hành trâi phiêu chuyên dôi voi thài gian chuyên dôi sau 1-3 
nam kê tir thài diém phât hành së tirang dirang vai viêc phât hành cô 
phân cho cô dông chiên luge nhu sau:

•/ Thài han chuyên dôi: Là thài han sau dô trâi phiêu duge chuyên dôi 
thành cô phiêu. Do vây thài han chuyên dôi tuong tu thài gian cô phiêu 
riêng lè bi han chê chuyên nhugng.

V Giâ chuyên dôi: Là giâ tai dô nguài sà hüu trâi phiêu duge mua cô 
phiêu. Do vây, giâ chuyên dôi tuong tu giâ phât hành cho cô phiêu 
riêng lè.

(ii)Thông kê mot sô giao dich trâi phiêu chuyên dôi dà thuc hiên thành công:

TCPH Hinh thuc 
phât hành

Ngày Phât 
hành

Kÿ
han

Khoi
luong
phât
hành

Phmmg phâp tmh giâ 
chuyên dôi

HAG

Phât hành 
trâi phiêu 

chuyên dôi 
riêng lé

27/10/2009 1 nam 1.450 tÿ 
dông

Duge chiêt khâu không 
quâ 20% cüa binh quân 
giâ dông cûa 15 phiên 
giao dich liên tiêp truoc 
Ngày dàng kÿ cuôi cùng 
dê mua trâi phiêu

HPG

Phât hành 
trâi phiêu 

chuyên dôi 
riêng lê

30/11/2009 1 nam 1.120 tÿ 
dông

Giâ chuyên dôi là giâ 
duge chiêt khâu không 
quâ 20% cüa binh quân 
giâ dông cüa 15 ngày 
giao dich liên tiêp 
truoc Ngày dàng kÿ cuôi 
cùng dê mua trâi phiêu.

HUT

Phât hành 
trâi phiêu 

chuyên dôi 
riêng lê

24/09/2015 3 nàm 500 tÿ 
dông

Bâng 80% binh quân giâ 
cüa 10 phiên giao dich 
cô phiêu liên tiêp truoc 
ngày bât dâu thuc hiên 
chuyên dôi nhung trong 
mgi truàng hgp không 
thâp hon 10.000 dông/cô 
phiêu. Trâi chü cô quyên 
chuyên dôi mot phân sau 
1 nam nàm giü.

(ii) Mue chiêt khâu cho dgt phât hành cô phiêu riêng lè cûa Ngân hàng 
TMCP Quân dôi
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TC
PH

Hinh thirc 
phât hành

Thôi
gian
Phât
hành

Khôi
lugng
phât
hành

Han chê
chuyên
nhugng

Giâ chào 
bân theo 

NQ
DHDCD

Giâ 
chào 
bân 

thirc tê

Giâ thi 
trirûng

MBB
Phât hành

? r
cô phiêu 
riêng lê

01/09/15
dên

18/09/15

3.906 tÿ 
dông

01 nâm 
kê tû 
thôi 
diêm 
hoàn tât 
dot phât 
hành

Là giâ 
thôa 
thuân cô 
chiêt 
giâm, 
mûc giâm 
tôi da 
25% giâ 
thi truông 
nhung 
không 
thâp han 
mênh giâ 
cô phân

Thâp 
nhât là 
10.500 
dông/CP

Cao nhât 
là:
11.655
dông
/CP

Binh 
quân là 
10.973 
dông/CP

Tai
01/09/15 
là 14.400 
dông/CP

Tai
18/09/15 
là 14.900 
dông/CP

Do vây, HDQT dê xuât âp dung mûc chiêt khâu 25% cho thoi gian han chê chuyên 
nhugng 02 nâm dôi vdi cô phân CTB phât hành riêng lê.

3. Tông hop câc mire giâ tham chiêu dê xâc dinh giâ phât hành riêng

a. Giâ tri sô sâch cô phiêu CTB tai 31/12/2018: 16.057 dông/cô phân

b. Giâ tri sô sâch cô phiêu CTB tai thôi diêm du chôt danh sâch thirc 
12.547,84 dông/01 cô phân

c. Giâ pha loàng sau khi âp dung chiêt khâu 25% do han chê chuyên nhugng tôi 
thiêu 02 nâm là 18.878,0 dông /cô phân;

\ r \  r #

Sau khi dâ dàm phân vôi nhà dâu tu chiên luge, HDQT Công ty dê xuât mûc giâ 
phât hành cô phiêu riêng lê là 19.000, (Mirôi chin ngàn) dông/cô phân.

lê

hiên quyên là:
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