
CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN 
VÀ CÔNG NGHIỆP 

 -----------------  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------o0o------- 
           Số: 349/NQ/ĐHĐCĐBT/CMI-2010 Hà Nội, ngày 15  tháng 10  năm 2010 

 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

BẤT THƯỜNG NĂM 2010  

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP 

 

Căn cứ: 

− Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

− Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn; 

− Điều lệ Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua ngày 08 tháng 01 năm 2010; 

− Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/10/2010 của Công ty cổ phần Cavico Khoáng 
sản và Công nghiệp. 

  

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1: Thông qua về việc đầu tư Dự án Nhà máy đá Nhân tạo Cao Cấp 

o Tổng mức vốn đầu tư: 545.000.000.000 VNĐ. Trong đó: 

 Vốn vay NH (70%): 381.500.000.000 VNĐ 

 Vốn tự có (30%): 163.500.000.000 VNĐ 

o Địa điểm: Lô C19, 21, 23 KCN Nam Cấm – Khu KT Đông Nam – Nghệ An  

o Thơi gian dự kiến triển khai: Quý III năm 2010 – Quý IV năm 2011 

o Mô tả: 

 Sản xuất: đá ốp lát nhân tạo cao cấp 

 Công xuất: 1.000.000 m2/năm 

 Thời gian hoạt động: 47 năm 

Điều 2: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 57 tỷ đồng lên 223 tỷ 
đồng theo phương án chào bán như sau: 

 Số lượng phát hành: 16.600.000 cổ phần 

 Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông 
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 Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần  

 Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2010  

 Đối tượng phát hành: 

 Phát hành cho cổ đông hiện hữu:  

- Khối lượng: 11.400.000 cổ phần 

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:2. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt 
danh sách được quyền mua thêm cổ phần với tỷ lệ 1:2 (cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ 
phần được quyền mua thêm 02 cổ phần mới). 

- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không cao hơn 13.000 VNĐ/cổ 
phần  

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các 
cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác theo giá 
thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. 

 Phát hành cho cán bộ CNV của Công ty: 

- Khối lượng: 285.000 cổ phần. 

- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá chào bán cho 
các cổ đông hiện hữu. 

- Tiêu chí lựa chọn: Là các cán bộ có thâm niên Công tác tại Công ty ngay từ thời kỳ mới 
thành lập, các cán bộ có cống hiến, đóng góp thành tích cho Công ty trong thời gian 
công tác. 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí lựa chọn chi tiết và lên danh sách cán 
bộ  và số lượng cổ phần được phân phối. 

- Cổ phần phát hành cho cán bộ CNV của Công ty được quyền tự do chuyển nhượng 
ngay sau khi phát hành xong. 

 Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược:  

- Khối lượng: 4.915.000 cổ phần 

- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá chào bán cho 
các cổ đông hiện hữu. 

- Tiêu chí lựa chọn: Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển 
giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; 
gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp. 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán các 
điều kiện ràng buộc trên cơ sở các quy định của pháp luật và đảm bảo đợt phát hành 
tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. 

- Cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 
năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. 
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 Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết: Số lượng cổ phần không chào bán hết sẽ 
giao cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán tiếp cho các đối tượng khác với mức giá không 
thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. 

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 

- Số tiền thu được từ việc phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho CBCNV được 
sử dụng để đầu tư Nhà máy đá Nhân tạo cao cấp. 

- Số tiền thu được từ việc phát hành cho đối tác chiến lược được sử dụng  

o Góp vốn vào CTCP Khoáng sản và Năng Lượng Nghệ An: góp 60% VĐL CTCP 
Khoáng sản và Năng Lượng Nghệ An tương đương 30 tỷ VNĐ. 

o  Bổ sung vốn kinh doanh.  

Điều 4: Thông qua việc lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần mới phát hành tại Sở GDCK Hà Nội sau 
khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 5: Thông qua phương án điều chỉnh tăng kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận năm 2010. 

             Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch 2010 Kế hoạch 2010 
(điều chỉnh) (%) tăng 

1 Doanh thu 71.492 101.529 42% 

2 Lợi nhuận trước thuế 13.834 20.272 47% 

3 Lợi nhuận sau thuế 11.413 15.204 33% 

Điều 6: Thông qua việc mua lại 100% CTCP Xuất khẩu & Khai thác khoáng sản Việt Nam 
(Vimico) thành Công ty con thuộc 100% vốn của CMI. 

Điều 7: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2010 là 10% bằng tiền mặt (tức là 1 cổ phiếu 
được nhận 1.000 đồng). 

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai thực hiện các nội dung 
công việc đã nêu trên (trong đó có việc sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm; thay đổi 
trụ sở chính Công ty; Xử lý số cổ phần từ chối mua (nếu có)). 

Điều 9: Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan. 

Điều 10: Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.  
 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận:                                                                                                    (Đã ký) 

- UBCK, Sở GDCK HN, TTLKCK VN (để báo cáo);                       Trần Thanh Hải 
- HĐQT,BKS, Ban TGĐ Công ty; 
- Quý cổ đông;  
- Lưu: QLCĐ, VT.                                                                                
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