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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ THĂNG LONG 

--------------------- 
 Số: 106/2011/NQ-ĐHĐCĐ             

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------- 

 
Hà Nội, ngày  15  tháng  03 năm 2011 

 

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
V/v: Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc chuyển Trụ sở 

Công ty; phát hành trái phiếu chuyển đổi và huy động vốn của dự án 

 
__________________ 

 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán 2006; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 20/08/2010; 
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 102/2011/KP-BQ-ĐHĐCĐ ngày 

15/03/2011 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết 
đại hội đồng cổ đông. 

 
QUYẾT NGHỊ:  

 
Điều 1: Thông qua việc chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ cũ tại Phòng 502 Tòa 

nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ quận Đống Đa, Hà Nội sang trụ sở mới 
tại địa chỉ F507+F509, tầng 5, Grand Plaza Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
  - Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty làm việc với cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh đối với nội dung thay đổi 
trụ sở Công ty cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định 
hiện hành của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
(HNX) áp dụng cho công ty hiện đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tập 
trung. 

Điều 2: Thông qua việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu 
chuyển đổi với tổng mệnh giá  phát hành tối đa là 150 tỷ đồng. Số vốn này nhằm mục 
đích sử dụng cho việc đầu tư vào Dự án Khu nhà ở Cao su Đại Mỗ khoảng 50 tỷ đồng, 
dự án Tòa nhà cao ốc đa năng Hanoi ICT (TIG Tower) khoảng 100 tỷ đồng, đồng thời 
dự phòng vốn lưu động cũng như điều chuyển vốn giữa các dự án phù hợp nếu còn dư 
vốn.  



Trang 2 / 4 
 

 Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ được chi tiết hóa ở phần đính 
kèm. 
 2. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện các dự án của TIG đã nêu trong Bản cáo 
bạch, tùy vào nhu cầu thực tế của dự án và sau khi nguồn vốn huy động từ việc phát 
hành trái phiếu chuyển đổi tại mục 1 nêu trên cộng với nguồn vốn huy động từ khách 
hàng góp vốn nếu còn thiếu trong quá trình thực hiện các dự án, thì TIG sẽ thực hiện 
hình thức vay vốn tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu thường (gọi chung là nguồn 
vốn vay) theo tiến độ thực hiện các dự án. Đối với việc huy động vốn cần thiết còn 
thiếu từ nguồn vốn vay, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn quyền cho 
HĐQT tìm kiếm nguồn vốn vay và phê duyệt hồ sơ vay vốn tín dụng hay hồ sơ phát 
hành trái phiếu thường, quyết định việc thực hiện các hợp đồng thu xếp nguồn vốn vay 
với tổng số vốn vay tối đa không quá 500 tỷ đồng. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành 
viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, Phụ trách các Khối, Phòng, Ban, 
các Công ty con, Chi nhánh và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm 
thi hành Nghị quyết này./. 

 
 
Nơi nhận: 
− Như Điều 3; 
− Công bố trên Website Cty; 
− Lưu VT. 

Tài liệu kèm theo: 
− Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ. 

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
 

(Đã ký và đóng dấu) 
 
 

Nguyễn Phúc Long 
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PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI TIG NĂM 2011 
(Kèm theo Nghị quyết số:106/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 03 năm 2011) 

 
Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Thăng Long 
Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu 
Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ 
Đối tượng chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư 
Tổng mệnh giá phát hành: Tối đa 150 tỷ đồng 
Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam 
Mệnh giá một trái phiếu: 1.000.000 đồng 
Số lượng trái phiếu phát hành: Tối đa 150.000 trái phiếu 
Giá phát hành: 100% mệnh giá 
Kỳ hạn: 2 năm  
Quyền chuyển đổi: 50% vào ngày tròn năm thứ nhất của ngày phát hành và 50% vào 

ngày tròn năm thứ hai. Tuy nhiên nhà đầu tư có thể không thực hiện 
hoặc thực hiện chuyển đổi 1 phần. Phần trái phiếu chuyển đổi chưa 
thực hiện chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ nhất của ngày phát 
hành sẽ tiếp tục được quyền chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ 2. 
Phần trái phiếu không thực hiện chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ 2 
sẽ được công ty thanh toán bằng tiền mặt. Việc thực hiện quyền 
chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ.  

Ngày phát hành dự kiến: QII/2011 
Ngày đáo hạn dự kiến: Tròn 2 năm kể từ ngày phát hành 
Lãi trái phiếu: -Trong trường hợp Trái chủ quyết định chuyển đổi thì trái tức là 0% 

- 8% cho các Trái phiếu được chuyển đổi. 
-Trong trường hợp Trái chủ quyết định không chuyển đổi thì trái tức 
cho các Trái phiếu không chuyển đổi là “Lãi suất tiền gửi” cộng 3% 
đến 6% một năm, thanh toán khi trái phiếu đáo hạn. 
“Lãi suất tiền gửi” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi 
tiết kiệm thời hạn 1 năm của cá nhân được niêm yết bởi Ngân Hàng 
Thương Mại Cổ Phần Á Châu, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần 
Sài Gòn Thương Tín, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương 
Việt Nam, và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu 
Việt Nam vào ngày đáo hạn Trái phiếu. 
- Trong mọi trường hợp nhà đầu tư chuyển đổi hoặc không chuyển 
đổi 50% hoặc chuyển đổi một phần vào ngày tròn năm thứ nhất thì 
nhà đầu tư vẫn được hưởng một khoản trái tức bằng tiền mặt vào 
ngày tròn năm thứ nhất tương ứng với trái tức trong trường hợp 
chuyển đổi.Khoản trái tức này sẽ được khấu trừ vào khoản trái tức 
phải trả cho nhà đầu tư vào ngày tròn năm thứ hai.      

Giá chuyển đổi: Được chiết khấu không quá 40% của bình quân giá đóng cửa 15 
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ngày giao dịch liên tiếp trước Ngày đăng ký cuối cùng để mua trái 
phiếu hoặc được chiết khấu không quá 40% của bình quân giá đóng 
cửa 15 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đến hạn chuyển đổi. 
Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm thích hợp để chốt 
Ngày đăng ký cuối cùng (nếu có).  

Điều khoản chống pha loãng: 
 

Trong thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm 
bảo quyền lợi cho Trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được 
điều chỉnh trong mọi trường hợp dẫn đến việc pha loãng cổ phiếu 
TIG cho dù việc pha loãng này có dẫn đến việc điều chỉnh giá tham 
chiếu của cổ phiếu TIG trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
(HNX) hay không.     

Nguyên tắc làm tròn số cổ phần 
được chuyển đổi: 
 
 
 

Khi tính số sổ phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, 
nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên 
tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.  
Ví dụ: số cổ phần chuyển đổi tính ra là 8.986,7 cổ phần thì sẽ được 
làm tròn thành 8.986 cổ phần. 

 Khối lượng mua tối thiểu của 
mỗi   nhà đầu tư:   

100 trái phiếu  
 

Phương pháp phân phối trái 
phiếu: 

Trong trường hợp số lượng đăng ký mua trái phiếu vượt quá khối 
lượng chào bán thì tổng số trái phiếu sẽ được phân phối cho các đối 
tượng đặt mua trái phiếu theo thứ tự ưu tiên về thời gian. 

Chuyển nhượng trái phiếu:  Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu; Khống chế tỉ lệ sở 
hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng 
số trái phiếu của đợt phát hành này 

Mục đích sự dụng vốn: (1) Đầu tư vào các dự án: 
(a) Dự án Khu nhà ở Cao su Đại Mỗ: 50 tỷ đồng; 
(b) Dự án Hà Nội ICT (TIG Tower): 100 tỷ đồng 

(2) Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh linh hoạt mức vốn 
giữa các dự án phù hợp với thực tế phát sinh, phân bổ nguồn vốn 
theo tiến độ đầu tư của dự án để đảm bảo hiệu quả đầu tư và hiệu 
quả sử dụng vốn cao nhất. 

 
Các điều kiện khác: Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết 
Các vấn đề ủy quyền khác: -  Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt toàn bộ các hồ sơ tài liệu có liên 

quan, chủ động ban hành các nghị quyết liên quan phục vụ cho việc 
phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định của Pháp luật hiện 
hành. 
-  Ủy quyền cho HĐQT chủ động đám phán các điều khoản trái 
phiếu với các Nhà đầu tư theo các nội dung đã được phê duyệt. 

 
 


