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ĐỀ ÁN HUY ĐỘNG VỐN QUỐC TẾ 

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI (“HAGL”) 

Nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư và 
đa dạng hóa các kênh huy động vốn, Hội Đồng Quản Trị HAGL trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 
phê duyệt Đề án Huy động vốn Quốc tế bao gồm Khoản vay Quốc tế và/hoặc Phát hành và 
Niêm yết Trái phiếu Quốc tế bằng đồng Đô la Mỹ trên Sở giao dịch Chứng khoán Singapore 
như là khoản huy động vốn quốc tế. 

 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI 

Xí Nghiệp Tư Doanh Hoàng Anh, tiền thân của HAGL, được thành lập vào năm 1993 
với một nhà xưởng tại Tỉnh Gia Lai để chế biến và sản xuất đồ gỗ.  Năm 2006, HAGL 
được chuyển đổi thành công ty cổ phần và đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh 
Gia Lai. Vào thời điểm chuyển đổi, HAGL đã mở rộng ngành nghề kinh doanh của 
mình bao gồm sản xuất đá granite, xây dựng và mua bán căn hộ cao cấp và kinh doanh 
các dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng bên cạnh ngành nghề sản xuất và phân phối 
đồ gỗ.  Hiện nay, HAGL đã đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của mình bao gồm 
thủy điện, khai thác quặng sắt và trồng cây cao su đồng thời vẫn tiếp tục sản xuất đồ 
gỗ và các sản phẩm đá granite.  Doanh thu và lợi nhuận ròng của HAGL trong 3 năm 
gần đây chủ yếu phát sinh từ hoạt động kinh doanh bất động sản. 

Kể từ khi thành lập, HAGL đã tăng vốn điều lệ một vài lần nhằm đáp ứng nhu cầu về 
vốn và mở rộng quy mô kinh doanh.  Vào ngày 14 tháng 5 năm 2010, HAGL đã 
chuyển đổi 1.450 tỷ Đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ lên 
2.925.206.970.000 Đồng.  Tổng tài sản của HAGL tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2010 
là 15.942.916.929.000 Đồng. 

Cổ phiếu của HAGL đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ 
Chí Minh vào ngày 22 tháng 12 năm 2008 với mã cổ phiếu là HAG.  Tính đến ngày 30 
tháng 9 năm 2010, tổng số cổ phiếu đã niêm yết của HAGL tại HOSE là 292.520.697 
cổ phiếu với vốn hóa thị trường là 21.354 tỷ Đồng.  

Qua 17 năm phát triển, HAGL đã trở thành một trong những nhà đầu tư bất động sản 
hàng đầu tại Việt Nam và đã tạo được một thương hiệu riêng trên thị trường đối với 
các ngành kinh doanh chính khác.  Tầm nhìn của HAGL là trở thành một tập đoàn đa 
lĩnh vực hàng đầu tại Việt Nam với các hoạt động phát triển bền vững trong các lĩnh 
vực bất động sản, khai thác quặng sắt, thủy điện và trồng cây cao su.  Trong tương lai 
gần, HAGL sẽ tiếp tục tập trung vào các thế mạnh cạnh tranh cốt lõi hiện nay của 
HAGL: bất động sản, sản xuất và phân phối đồ gỗ và đá granite đồng thời từng bước 
phát triển các hoạt động kinh doanh thủy điện, khai thác quặng sắt và trồng cây cao su. 
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II.  MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỀ ÁN HUY 
ĐỘNG VỐN QUỐC TẾ 

Số tiền ròng thu được từ Khoản vay và/hoặc việc phát hành Trái phiếu quốc tế theo Đề 
án Huy động vốn Quốc tế sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:  
(i) trồng mới và chăm sóc 15.000 ha cao su ở Campuchia 
(ii) trồng mới và chăm sóc 25.000 ha cao su ở Lào 
(iii) xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Kông 2 và Nậm Kông 3 ở Lào với tồng công 

suất 111 MW 
(iv) trồng mới và chăm sóc 11.000 ha cao su ở Việt Nam 
(v) xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Srông 3A ở Việt Nam với công suất 13,5 

MW 
(vi) xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Srông 3B ở Việt Nam với công suất 19,5 

MW  
(vii) xây dựng nhà máy thủy điện Bá Thước 2 và Bá Thước 1 ở Việt Nam với tồng 

công suất 140 MW 
(viii) trang trải chi phí hoạt động của Tập đoàn 

 

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh của HAGL. 

2. Điều Lệ của HAGL. 

3. Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông.  
 

IV. MÔ TẢ TRÁI PHIẾU (Số lượng, loại, kỳ hạn, loại tiền và hình thức phát hành) 

 Phụ thuộc vào điều kiện thị trường, các điều khoản cơ bản của Trái Phiếu được dự 
kiến như sau: 

 Tổng giá trị phát hành: 200 triệu Đô La Mỹ 

 Hình thức phát hành: Trái phiếu quốc tế 

Thời hạn: 5 năm 

 Quyền mua lại Trái Phiếu: HAGL có quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm kể từ ngày 
phát hành 

 Loại lãi suất: lãi suất cố định 

 Luật điều chỉnh: luật New York 

Niêm yết: tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (SGX) 
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Đề án này và thông tin chứa đựng trong đề án này không phải là bản chào bán chứng 
khoán tại Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản.  Chứng khoán không được chào bán hoặc bán 
tại Hoa Kỳ hoặc cho, hoặc vì quyền lợi hoặc lợi ích của công dân Hoa Kỳ (như thuật 
ngữ đó được định nghĩa trong Quy chế S theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ 1933, 
như được sửa đổi ("Đạo luật Chứng khoán ") nếu không được đăng ký theo Đạo luật 
Chứng khoán, hoặc nếu không được miễn trừ đăng ký. Bất kỳ việc chào bán chứng 
khoán nào ra công chúng được thực hiện tại Hoa Kỳ phải được thực hiện thông qua 
bản cáo bạch và bản cáo bạch đó có thể được tổ chức phát hành hoặc bên nhận bảo 
đảm thực hiệc việc bán chứng khoán cung cấp và bản cáo bạch đó có chứa đựng các 
thông tin chi tiết về tổ chức phát hành và quản lý, cũng như các báo cáo tài chính. 
 

V. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN LỰA CHỌN TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH, TƯ 
VẤN PHÁP LÝ, CÁC ĐẠI LÝ LIÊN QUAN VÀ KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH 

1.  Cơ Cấu Giao Dịch Dự Kiến và việc lựa chọn Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành, các 
Tư Vấn Pháp Lý, và các Đại Lý Liên Quan 

Cấu trúc giao dịch dự kiến: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tổ chức phát hành Trái Phiếu là HAGL và các bên bảo lãnh phát hành Trái Phiếu là các công 
ty con trực tiếp và gián tiếp sở hữu của HAGL sẽ được xác định cụ thể vào ngày gần đây.  

 
 

CTCP Khoáng 
Sản HAGL 

 
 

 

CTCP Cao Su 
HAGL 

 
 

 

CTCP Thủy Điện 
HAGL 

CTCP Xây Dựng 
và Phát Triển 

Nhà HA 

 
 
 

CTCP Gỗ 
HAGL 

 
 

 

Các Công Ty 
Con Khác 

 
 
 

CTCP Bệnh 
Viện HAGL 

 
 
 

CTCP HAGL 
Miền Trung 

 
 
 

CTCP Thể Thao 
HAGL 

CPCP Xây 
Dựng Cầu 

Đường HAGL 

98.8% 88.2% 88.21
% 

46.1
% 

88.2
% 

72.2% 51.8% 

83.7% 99% 

 

HAGL 

Chi Nhánh Pleiku - HAGL 
Chi Nhánh Nguyên Vật Liệu - 

HAGL 
Chi Nhánh Vận Tải 
Chi Nhánh Cơ Khí 

Chi Nhánh Quy Nhơn - HAGL 
Chi Nhánh Khách Sạn Plaza tại 

Đà Nẵng 
Văn Phòng Đại Diện 

tại TP. HCM 
 

 

Tổ Chức 

Phát Hành  
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Các bên trong giao dịch dự kiến 

Bên chịu trách nhiệm  Tên 

Tổ Chức Quản Lý Chính và Dựng Sổ  Credit Suisse (“CS”) 

Tổ Chức Tư Vấn Pháp Lý Quốc Tế   

 – Tổ Chức Phát Hành : 
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP 
(“Milbank”) (luật New York) 

 – Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành / Tổ 
Chức Thu Xếp Pháp Hành 

: 
Latham & Watkins (“LW”) (luật New York), 
DFDL Mekong (luật Campuchia, Lào, Thái Lan) 

Tổ Chức Tư Vấn Pháp Lý Trong 
Nước 

  

– Tổ Chức Phát Hành : VILAF (luật Việt Nam) 

– Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành : YKVN (luật Việt Nam) 

Đại Lý Ủy Thác và Đại Lý Thanh 
Toán Khoản Tiền Gốc của Trái 
Phiếu 

: Sẽ được cập nhật 

Tổ Chức Kiểm Toán : Ernst & Young (“EY”) 

Đại Lý Niêm Yết (Singapore) : Sẽ được cập nhật 

Tổ Chức In Ấn : Sẽ được cập nhật 

 

Tổng quan về các văn bản chính 

TÀI LIỆU MÔ TẢ 

Bản Công Bố 
Thông Tin 

Bản Công Bố Thông Tin sẽ là tài liệu công bố được gửi đến các nhà 
đầu tư cũng như là các thông tin niêm yết để đáp ứng yêu cầu của Sở 
Giao Dịch Chứng Khoán Singapore.  Nội dung sẽ bao gồm các điều 
khoản và điều kiện của trái phiếu, các quy tắc của trái phiếu theo mẫu 
trên toàn cầu, mô tả hoạt động kinh doanh của HAGL, tình hình tài 
chính của Công Ty (MD&A), các vấn đề phải cân nhắc khi đầu tư (các 
nhân tố rủi ro), tóm tắt điểm khác nhau giữa quy tắc kế toán của Việt 
Nam và IFRS, các hạn chế bán, các quy định về thuế, chứng khoán và 
ngoại hối của Việt Nam.  Các báo cáo tài chính sẽ được đưa vào bản 
công bố thông tin.  Bản công bố thông tin sơ bộ sẽ được hoàn tất trước 
đợt chào bán.  Bản công bố thông tin cuối cùng sẽ được hoàn tất ký 
khi được Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore ký, và sẽ được đề 
ngày là ngày của hợp đồng mua trái phiếu. 
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Hợp Đồng Mua 
Trái Phiếu 

Vào ngày ký kết (ngay sau khi định giá), HAGL sẽ đồng ý phát hành 
và Credit Suisse sẽ đồng ý mua trái phiếu.  HAGL và các công ty con 
tham gia bảo lãnh sẽ đưa ra các cam đoan, bảo đảm và bồi thường 
mang tính tiêu chuẩn.  Các điều khoản tiêu chuẩn khác sẽ được quy 
định.  Phí hoa hồng và chi phí sẽ được quy định tại Hợp Đồng Mua 
Trái Phiếu (hoặc bằng thỏa thuận bổ sung). Nghĩa vụ mua của Credit 
Suisse sẽ phải được thực hiện khi các điều kiện tiên quyết đã được đáp 
ứng. 
 

Hợp Đồng Ủy 
Thác 

HAGL sẽ bổ nhiệm một đại lý ủy thác, chuyển nhượng và thanh toán 
tiền gốc trái phiếu và một đại lý niêm yết tại Singapore.  Hợp đồng 
này, đề ngày là ngày hoàn tất, sẽ quy định quyền và nghĩa vụ của 
HAGL, các công ty con tham gia bảo lãnh, đại lý ủy thác, các đại lý và 
các nhà đầu tư đối với chức năng của đại lý và các trái phiếu.  Hợp 
đồng ủy thác sẽ bao gồm các điều khoản và điều kiện của trái phiếu và 
mẫu trái phiếu được xác định theo mẫu được áp dụng trên toàn cầu. 
 

Ý Kiến Pháp Lý Tổ chức tư vấn trong nước sẽ gửi cho Credit Suisse ý kiến về các vấn 
đề về pháp luật Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, và các tổ 
chức tư vấn pháp lý quốc tế sẽ gửi các ý kiến về các vấn đề liên quan 
đến pháp luật Hoa Kỳ được đề ngày vào ngày hoàn tất. 
 

Thư Bảo Đảm Công Ty Kiểm Toán của HAGL sẽ chuẩn bị các báo cáo tài chính và 
các thông tin tài chính có liên quan khác trong các năm 2007 (đã được 
kiểm toán), năm 2008 (đã được kiểm toán) và năm 2009 (đã được 
kiểm toán) và 9 tháng của năm 2010 và năm 2009 (đã được soát xét).  
Công Ty Kiểm Toán cũng sẽ cung cấp cho Credit Suisse thư bảo đảm 
liên quan đến công bố về tài chính trong bản công bố thông tin cũng 
như đối với bất kỳ thay đổi bất lợi đáng kể nào về điều kiện tài chính 
hoặc kết quả hoạt động của HAGL kể từ ngày mà các sổ sách được 
kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.  Thư bảo đảm sẽ được nhận vào 
ngày ký kết và ngày hoàn tất. 
 

Ký Kết và Hoàn 
Tất Bản Ghi Nhớ 

Tổ chức tư vấn pháp lý quốc tế của Tổ Chức Phát Hành sẽ chuẩn bị 
một chương trình làm việc quy định các thủ tục ký kết và hoàn tất và 
trách nhiệm của các bên khác nhau.  Bản ghi nhớ này sẽ bao gồm mẫu 
của các thư mà HAGL, Credit Suisse và tổ chức ủy thác sẽ phải cung 
cấp liên quan đến việc thanh toán trái phiếu. 

Các Tài Liệu Công 
Ty 

HAGL và các công ty con tham gia bảo lãnh sẽ phải cung cấp các bản 
sao được chứng thực (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) của điều lệ công 
ty, các trích lục sổ đăng ký thương mại, các nghị quyết của Hội Đồng 
Quản Trị cho phép phát hành trái phiếu và bảo lãnh, mẫu chữ ký và 
con dấu của giám đốc đại diện của HAGL và của các công ty con tham 
gia bảo lãnh và báo cáo phát hành được nộp cho các cơ quan quản lý 
có liên quan.  
 



 

6 
 

Kiểm Toán/ Soát 
Xét Các Báo Cáo 

HAGL sẽ phải cung cấp các bản sao của các báo cáo kiểm toán bằng 
tiếng Anh của HAGL trong 3 năm tài chính gần nhất luôn sẵn có trong 
bản công bố thông tin.  

 

2. Kế Hoạch Phát Hành Dự Kiến 

Ngày dự kiến thực hiện giao dịch sẽ là thời điểm vào đầu năm 2011, phụ thuộc vào 
điều kiện thị trường.  HAGL xin chấp thuận của cổ đông để ủy quyền cho Hội Đồng 
Quản Trị xác định chính xác ngày thực hiện giao dịch.  
 

VI. PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VỀ ĐỊNH GIÁ CHO TRÁI 
PHIẾU PHÁT HÀNH 

Thị trường trái phiếu quốc tế đã phục hồi mạnh mẽ kể từ Khủng Hoảng Tài Chính 
Toàn Cầu trong các năm 2008 và 2009.  Lãi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Mỹ - lãi suất 
chuẩn cho trái phiếu doanh nghiệp bằng Đô La Mỹ - đã giảm xuống gần mức thấp nhất 
khi Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ bắt đầu thực hiện những chính sách nới lỏng tiền tệ 
mạnh mẽ để kích thích phục hồi kinh tế.  Vào cùng thời điểm này, lãi suất tín dụng 
cũng đã giảm so với các mức đỉnh trong thời kỳ khủng hoảng, điều này dẫn đến chi 
phí vay cực kỳ hấp dẫn đối với các tổ chức phát hành trái phiếu với lãi suất cố định. 

Trong năm nay, các dòng tiền mạnh mẽ đã chảy vào trái phiếu của các Thị Trường 
Mới Nổi (“TTMN”) khi các nhà đầu tư ưa chuộng các TTMN với mức tăng trưởng 
nhanh hơn các thị trường đã phát triển.  Ví dụ, một số trái phiếu của các TTMN đã tạo 
nên dòng tiền ròng trị giá 34,2 tỷ Đô La Mỹ tính đến thời điểm hiện nay so với 8,3 tỷ 
Đô La Mỹ của cả năm 20091.  Kết quả là, các tổ chức quản lý trái phiếu có nhiều trái 
phiếu có tính thanh khoản cao để đưa vào lưu thông, điều này đã dẫn đến nhu cầu 
mạnh mẽ đối với việc phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành tại các TTMN. 

Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành đã đạt mức cao kỷ lục trên tất cả 
các khu vực trong năm nay, khi các tổ chức phát hành tận dụng các điều kiện thị 
trường thuận lợi để tăng nguồn tài trợ vốn từ trái phiếu.  Ví dụ, trong khu vực Châu Á 
không bao gồm Nhật Bản, tổng khối lượng trái phiếu phát hành bằng Đô La Mỹ đạt 
mức 66,2 tỷ Đô La Mỹ tính đến ngày hôm nay, so với mức đỉnh trước đây là 50,8 tỷ 
Đô La Mỹ trong năm 2009,2 trong khi khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp 
với lãi suất cao bằng Đô La Mỹ hiện đang ở mức 15,6 tỷ Đô La Mỹ trong năm nay, so 
với mức đỉnh trước đây 7,8 tỷ Đô La Mỹ trong năm 2006.3 

Vì các điều kiện trên thị trường quốc tế liên tục thay đổi, HAGL sẽ làm việc với Credit 
Suisse để thực hiện việc phân tích các điều kiện thị trường nhằm định giá cho trái 
phiếu phát hành sát ngày phát hành và để xác định một khung giá thuận lợi cho việc 
phát hành trái phiếu. 

                                                 
1 Nguồn: Emerging Portfolio Fund Research, ngày 8/12/2010. 
2 Nguồn: Credit Suisse Debt Capital Markets. 
3 Nguồn: Credit Suisse Debt Capital Markets. 
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Biểu Đồ Chỉ Số Lãi Suất Trái Phiếu 
Phát Hành Tại Khu Vực Châu Á của 
CS (“ABI”) so với Trái Phiếu Kho Bạc 
Mỹ Có Thời Hạn 5 Năm 
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Nguồn: Credit Suisse, Bloomberg Nguồn: Credit Suisse, Bloomberg 

 

Khối Lượng Phát Hành Trái Phiếu Của Khu Vực Châu Á Không Bao Gồm Nhật 
Bản từ năm 2000 cho đến ngày hôm nay của năm 2010 
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Nguồn: Credit Suisse Debt Capital Markets 

 

VII. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN, QUẢN LÝ DÒNG TIỀN VÀ KIỂM 
SOÁT CÁC RỦI RO TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN NỢ TRÁI PHIẾU 

Phương Án Sử Dụng Nguồn Vốn 
 
Như được nêu tại Mục II, số tiền ròng thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng 
cho các mục đích sau: 

(i) trồng mới và chăm sóc 15.000 ha cao su ở Campuchia 
(ii) trồng mới và chăm sóc 25.000 ha cao su ở Lào 
(iii) xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Kông 2 và Nậm Kông 3 ở Lào với tồng công suất 

111 MW 
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(iv) trồng mới và chăm sóc 11.000 ha cao su ở Việt Nam 
(v) xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Srông 3A ở Việt Nam với công suất 13,5 MW  
(vi) xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Srông 3B ở Việt Nam với công suất 19,5 MW 
(vii) xây dựng nhà máy thủy điện Bá Thước 2 và Bá Thước 1 ở Việt Nam với tồng công 

suất 140 MW 
(viii) trang trải chi phí hoạt động của Tập đoàn 

 
Quản Lý Dòng Tiền và Phương Án Thanh Toán Nợ Trái Phiếu  
 
Công ty dự kiến sẽ sử dụng số tiền ròng thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để tài trợ cho 
các dự án bao gồm dự án các nhà máy thủy điện và trồng cây cao su và sử dụng chung cho các 
mục đích vốn lưu động. Thời hạn của Trái Phiếu là 5 năm, lãi trái phiếu sẽ được thanh toán 6 
tháng một lần cho đến ngày đáo hạn, trừ khi Trái Phiếu được mua lại sớm. Lãi trái phiếu sẽ 
được xác định sau khi Credit Suisse dựng sổ dựa trên nhu cầu mua Trái Phiếu của các nhà đầu 
tư.  Trái Phiếu sẽ được mua lại đầy đủ khi kết thúc 5 năm. 
 
Kiểm Soát Rủi Ro Tài Chính 
 
Vì các Trái Phiếu bằng Đô La Mỹ, nên các khoản tiền mà HAGL phải thanh toán cho các Trái 
Phiếu cũng sẽ bằng Đô La Mỹ. Sự biến động của tỷ giá giữa Đồng Việt Nam và Đô La Mỹ sẽ 
có ảnh hưởng đối với các khoản thanh toán lãi trái phiếu và các khoản mua lại Trái Phiếu mà 
HAGL phải thanh toán bằng Đồng Việt Nam. HAGL sẽ chủ động giám sát sự biến động tỷ giá 
giữa Đồng Việt Nam và Đô La Mỹ và dòng tiền cũng như các nhu cầu vốn khác để đảm bảo 
các nghĩa vụ thanh toán nợ tiềm tàng đối với Trái Phiếu của HAGL. Hiện nay, HAGL tin rằng 
có đầy đủ tiềm lực kinh tế và dòng tiền để thanh toán các khoản lãi phải trả đối với Trái Phiếu. 
 


