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CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG ANH GIA LAI 

15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai,  

Việt Nam  

ĐT: (84-54) 222 2249   
Fax: (84-59) 222 2247 
__________________ 

 

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

_________________________________ 

 

Số: [●]/NQ-ĐHĐCĐ Ngày  [●] năm 2010 
 

=== BẢO THẢO=== 

 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông này (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia 

Lai (“Công ty”) được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

       
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI  
 

Trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh 

Gia Lai, Việt Nam    

Giấy chứng nhận 
Đăng ký Kinh doanh: 

Số 3903000083 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp 

ngày 1 tháng 6 năm 2006, như được sửa đổi. 
 
Căn cứ kết quả biểu quyết ghi nhận tại Biên bản Biểu quyết ngày [●] năm 2010 (“Biên bản 
Biểu quyết”) của Ban Kiểm phiếu lập, quyết nghị như sau: 

 

NGHỊ QUYẾT 
Vấn đề 1: 
 
Chấp thuận 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 được đính kèm tại Phụ lục 1. 
 
Để 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, ĐHĐCĐ bằng nghị quyết này chấp thuận đề án huy động vốn quốc 

tế bao gồm khoản vay quốc tế và/hoặc việc phát hành và niêm yết trái phiếu trên Sở giao dịch 

Chứng khoán Singapore  theo quy định của pháp luật Việt Nam, các luật hiện hành khác và 

thông lệ quốc tế và phương án sử dụng nguồn tiền thu được như sau:  

 

 
ĐHĐCĐ bằng nghị quyết này chấp thuận đề án huy động vốn quốc tế bao gồm khoản vay 

quốc tế bằng đồng Đô la Mỹ và/hoặc việc phát hành và niêm yết trái phiếu bằng đồng Đô la 

Mỹ với tổng giá trị tối đa là 200.000.000 Đô la Mỹ và phương án sử dụng nguồn tiền thu 

được từ việc huy động vốn quốc tế như được quy định tại Phụ lục 1 được đính kèm theo nghị 
quyết này (“Đề án Huy động vốn Quốc tế”).   
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Vấn đề này đã được thông qua bởi các phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông đại diện 

[●] % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực ngay lập tức. 

 
Vấn đề 2:   

 
Ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị (“HĐQT”) trong việc thực hiện Đề án Huy động vốn 
Quốc tế 
   
ĐHĐCĐ bằng nghị quyết này đồng ý với đánh giá của HĐQT rằng Đề án Huy động vốn 

Quốc tế sẽ thành công và rất có lợi cho Công ty và bằng nghị quyết này ủy quyền cho HĐQT 

quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Đề án Huy động vốn Quốc tế, bao 

gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:  

 

(i) quyết định thời gian thực hiện Đề án và quy mô thực tế trong hạn mức tối đa là 

200.000.000 Đô la Mỹ, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và ý kiến tư vấn từ các tổ 

chức tư vấn chuyên môn của Công ty; 

 

(ii) phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể và cơ cấu huy động vốn, phương án chi 

tiết về việc sử dụng nguồn tiền thu được và phương án và lịch hoàn trả; đồng thời 
xem xét điều chỉnh Đề án huy động vốn quốc tế sao cho phù hợp nhất với diễn biến 
và điều kiển của thị trường; 

 

(iii) phê duyệt các thỏa thuận và các văn bản khác liên quan đến việc huy động vốn, bao 

gồm các thỏa thuận và các văn bản cho các khoản vay quốc tế và/hoặc việc phát hành 

và niêm yết trái phiếu (tùy từng trường hợp);  

 

(iv) hoàn tất tất cả các thủ tục cho việc huy động vốn, bao gồm các khoản vay quốc tế 

và/hoặc việc phát hành và niêm yết trái phiếu (tùy từng trường hợp). 

 

Vấn đề này đã được thông qua bởi các phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông đại diện 

[●] % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực ngay lập tức. 

 

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN 

 

1. HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

2. Bản sao của Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty theo quy 

định của Điều lệ. 

 

 

 

Người nhận: 

- Tất cả các cổ đông; 

- Lưu. 

 
Thay mặt ĐHĐCĐ 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
 

 
 
 

 
  
 

 


