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NGHỊ■QUYẾT ĐẠI
■ HỘI
■ ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỒNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
(Lấy ý kiến bằng văn bản)
Nghị Quyết này của Đại Hội đồng cỗ đông Công ty cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công Ty”)
được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014
và Điều lệ của Công Ty.
CÔNG TY CỔ PHÀN HOÀNG ANH GIA LAI
Trụ sờ chính: số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 5900377720 do Sờ Kế hoạch và Đầu tư tình Gia Lai
cấp lần đầu ngày 01/06/2006 và đăng ký thay đỗi lần thứ 28 ngày 17/06/2016
Danh sách cổ đông tham gia lấy ỷ kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung Tâm lưu kỷ
chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 28/4/2017
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên Bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị (“HĐQT") Công
Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai lập ngày 22/05/2017, Đại Hội đồng c ổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua và
M.S.

ban hành Nghị Quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT
Điều 1:

Thông qua việc điều chình điều khoản và điều kiện Trái phiếu chuyển đổi HAGCB2011 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị với tỳ lệ biểu quyết 51,62%
ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt việc điều chỉnh điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển
đổi HAG-CB2011 được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd theo
phương án phát hành Trái phiếu được Đại Hội Đồng c ổ Đông cùa Công ty thông qua ngày
18 tháng 8 năm 2010 như sau:
STT
1

Điều khoản

Điều khoản đang áp dụng

Giá Chuyển Đổi

Từ

5.200 VNĐ/cổ

phần

Điều khoản điều chỉnh
đến

8.000 VNĐ/cổ phần

19.645 VNĐ/cổ phần (mức giá
Giá Chuyền Đổi cụ thể sẽ do
HĐQT quyết định tại thời điểm
chuyển đổi sao cho có lợi nhất
cho cổ đông)

Điều 2:

Thông qua Phương án chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ Phiếu HAG theo
Tờ trinh cùa Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 51,62%
ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt phương án chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành cồ
phiếu HAG, cụ thể như sau:

Công ty cổ phán Hoàng Anh Cla Lai
Trụ Sỡ Chinh: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đống, Tp.Pleiku, Tinh Cia Lai, v iệ t Nam
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1.

Phương án chuyển đổi:
Tên cổ phiếu:

Cỗ phiếu Công ty c ổ phần Hoàng Anh Gia
Lai (Mã Chứng khoán: HAG)

Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:

10.000 VNĐ/cổ phần

Thời điểm dự kiến phát hành:

Tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày có Nghị
quyết ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chuyển
đổi này đến Ngày Đến Hạn

Mục đích phát hành:

Chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành
Cổ Phiếu HAG

Số lượng trái phiếu đã phát hành:

1.100.000 trái phiếu

Giá trị 01 trái phiếu:

1.000.000 VNĐ

Giá trị trái phiếu đả phát hành:

1.100.000.000.000 VNĐ

Số lượng trái phiếu sẽ chuyển đổi:

1.100.000 trái phiếu

Giá chuyển đổi:

8.000

Số cổ phiếu phát hành để chuyển đổi:

137.500.000 cổ phiếu

VNĐ/cổ phiếu

ũjZ

Tổng giá trị cỗ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 1.375.000.000.000 VNĐ
Nguồn bù đắp:

Theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm
toán tại thời điểm 31/12/2016, Công ty có
nguồn

thặng

dư

vốn

cổ

phần

nguồn thặng dư này đẻ bù đắp cho đợt phát
hành.
Phát hành riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư để
chuyển đổi trái phiếu.
-

-

Vốn điều lệ:
+

Trước phát hành:

7.899.679.470.000 VNĐ

+

Dự kiến sau khi phát hành:

9.274.679.470.000 VNĐ

Số lượng cổ phiếu lưu hành:
+

Trước phát hành:

789.967.947 cổ phiếu

+

Dự kiến sau khi phát hành:

927.467.947 cỗ phiếu

Nguyên tắc làm tròn số cổ phần
được chuyển đổi:

Khi tính số cổ phần mà người sờ hữu trái phiếu
được chuyển đổi, nếu kết quà là số lẻ thập
phân thi sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ
đi phần số lẻ thập phân.

2.

Phê duyệt các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ:
Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cỏ
phần thực tế phát hành theo phương án chuyẻn đổi Trái phiếu CB-HAG2011 thành cố
Phiếu HAG nêu trên. Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan chức năng có thẩm
quyền.

ỏt

là

3.539.078.784.000 VNĐ. Công ty sẽ dùng

Hình thức phát hành:

■ ')U <

ỉ!!
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Chỉnh sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ: Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ
Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế
của việc phát hành cỗ phiếu.
3.

Điều chinh Giấy chứng nhận đăng kỷ chứng khoán và Đề nghị thay đổi niêm yết:
Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký
Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đề nghị thay đỗi niêm yết tại Sờ Giao dịch Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), đẻ ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm
theo phương án chuyển đổi trái phiếu nêu trên.

Điều 3:

Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của Hội đổng Quản trị với tỷ lệ biểu
quyết 51,62%
Đẻ việc triển khai thực hiện công tác chuyển đỗi toàn bộ số lượng Trái phiếu CB-HAG2011
thành Cổ Phiếu HAG được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt giao cho
Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực
hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:
Quyết định thời điểm phát hành để triển khai phương án chuyén đỗi Trái phiếu;
Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý Kiến chấp thuận cùa các cơ quan chức năng liên quan
và rà soát, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với
quy định của pháp luật;
Tiến hành các thủ tục cần thiết đẻ thực hiện phát hành cổ phiếu thành công, thực hiện các
thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đề nghị thay đổi niêm yết bổ sung tại
HSX và Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD cho toàn bộ số lượng
cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
Thực hiện các thủ tục thay đổi Giắy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên
quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà
nước có thẩm quyền; và
Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ đợt chuyển đổi Trái
phieu CB-HAG2011 thành c ổ Phiếu HAG.

Điều 4:

Điều khoản thi hành
Nghị Quyết cố hiệu lực kể từ ngày ký; và
HĐQT Công Ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG
Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP.
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BIÊN BẢN KIẾM PHIÉU BIẾU QUYÉT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
(Lấy ý kiến bằng văn bản)
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
Trụ sờ chính: số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp
lần đầu ngày 01/06/2006 và đăng ký thay đổi lần thử 28 ngày 17/06/2016
Hôm nay, ngày 22/05/2017, tại văn phòng Công ty, số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành
phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Ban kiểm phiếu Công ty gồm các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”),

1.

ông Đoàn Nguyên Đức

- Chủ tịch HĐQT;

2.

Ông Võ Trường Sơn

- Tổng Giám đốc;

3.

ông Lâm Hoàng Hải

- Trưởng Ban Kiểm soát;

4.

Bà Trần Thị Minh Phượng

-T h ư ký

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định cùa Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý
kiến bằng văn bản.
I.

MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VÁN ĐÈ CÀN LẤY Ý KIÉN BÂNG VĂN BẢN

1.

Mục đích lấy ý kiến:

HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc (i) điều chỉnh điều khoản và điều kiện trái
phiếu chuyển đổi HAG-CB2011; (ii) phương án chuyển đổi toàn bộ số lượng 1.100.000 Trái phiếu HAGCB2011 thành cổ phiếu Cồng ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Cổ Phiếu HAG”) đến hạn vào ngày
31/8/2017; và (iii) phê duyệt việc triển khai thực hiện.
2.

Các vấn đề lấy ý kiến:
«

Thông qua việc điều chỉnh điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 theo Tờ
trinh của Hội đồng Quản trị

■

Thông qua Phương án chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành c ổ Phiếu HAG theo Tờ trình
của Hội đồng Quản trị; và

■

Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ Trình của Hội đồng quản trị.

Công ty cố phẩn Hoàng Anh Cla Lai
Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường PhừlĐống, Tp Pleiku, Tinh Gia Lai, v iệ t Nam

Tel: (+84) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn
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M .S .o _

Trưởng Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

II. KÉT QUẢ KIẾM TRA PHIẾU LÁY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN
-

Tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành cùa Côngty c ổ
789.967.947 cổ phần.

phần Hoàng Anh Gia Lai là

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 789.967.947 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền
biểu quyết.
-

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 21.251 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền
biểu quyết.

-

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 21.251 phiếu, tương
100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

-

Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 73 phiếu, tương ứng 429.662.464 cổ phần, chiếm 54,39% tổng
số phiếu có quyền biểu quyết.

-

Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại và bao gồm số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến
được cổ công vì các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rỗ ràng, chính xác, cổ đông đã
chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà...): 21.178 phiếu, tương ứng 360.236.819 cổ
phần, chiếm 45,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

ứng 789.967.947 cổ phần,chiếm

Nhu> vậy:
-

Tổng số cồ đông đã tham gia biểu quyết: 73 cổ đông, đại diện cho 429.662.464 cổ phần, chiếm
54,39% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
Trong đó:
■

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 73 phiếu, đại diện cho: 429.662.464 cổ phần, chiếm 54,39% tổng số
phiếu có quyền biểu quyết;

■

Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số
phiếu cố quyền biểu quyết.

III. KÉT QUÀ BIÉU QUYẾT CÙA TỪNG VÁN ĐÈ
1.

Thông qua việc điều chình điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 (Tờ
trình của Hội đồng Quản trị đính kèm Biên bản này).
Két quả biểu guvét

+

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 65 phiếu tương ứng 407.771.884 cồ phần, chiếm 51,62 %
tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu tương ứng 366.500 cổ phần, chiếm 0,05%
tổng số phiếu có quyển biểu quyết

+

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6 phiếu tương ứng 31.425.080 cổ phần, chiếm 2,72%
tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2.

Thông qua Phircrng án chuyền đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ Phiếu HAG (Tờ trình
của Hội đồng Quản trị dính kèm Biên bản này).
Két quả biểu quyết

+

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 65 phiếu tương ứng 407.771.884 cổ phần, chiếm 51,62 %
tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu tương ứng 366.500 cổ phần, chiếm 0,05%
tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6 phiếu tương ứng 31.425.080 cổ phần, chiếm 2,72%
tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2

3.

Thông qua việc triển khai thực hiện (Tà trình của Hội dồng Quản ừị đính kèm Biên bản này).
Kết quả biểu guvết

+

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 65 phiếu tương úng 407.771.884 cổ phần, chiếm 51,62 %
tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu tương úng 366.500 cổ phần, chiếm 0,05%
tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6 phiếu tương úng 31.425.080 cổ phần, chiếm 2,72%
tổng số phiếu có quyền biểu quyết

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ Đ ư ợ c THÔNG QUA
1.

Quyết định thứ nhất: Thông qua việc điều Chĩnh điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi
HAG-CB2011 với tỷ lệ biểu quyết là 51,62%

2.

Quyết định thứ hai: Thông qua Phương án chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ Phiếu
HAG với tỷ lệ biểu quyết là 51,62%.

3.

Quyết định thứ ba: Thông qua việc triển khai thực hiện với tỷ lệ biểu quyết là 51,62%

Biên bản nây được lập thảnh 02 bản và lưu tại Văn phồng Công ty.

Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu

Chù tịch HĐQT

Tổng Giám đốc

Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký

Lâm Hoàng Hải

Trần Thị Minh Phipọmg

3

