
cONG TY co PHÀN cONG HOA X HOI CHÚ NGH*A VIET NAM 
DÙe lp - Ty do - H¡nh phúc SPIRAL GALAXY 

só:840/2021/NQ-SPI-HDQT Tp. Ho Chi Minh, ngàyelK. thángdD n�m 2021 

NGHI QUYÉT HOI ÐÓNG QUÁN TR. 
CONG TY CO PHÅN SPIRAL GALAXY 

Can ct Luat Doanh nghiêp só 59/2020/QH14 da �roc Quóc hÙi meóc Cong hoa x� hói chi 

nghia Viet Nam thong qua ngày 17 tháng 06 n�m 2020; 
Can ct Luat Ching khoán só 54/2019QH14 droc Quóc hÙi mede Cong hòa Xa hÙi Chii 

nghia ViÇt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 
Can ct Nghi dinh só 155/2020/NÐ-CP ngày 31/12/2020 cia Chinh phi quy dinh chi tiêt thi 
hành mot só �ieu cça Luat Ching khoán; 
C�n ct Dieu lÇ cüa Công ty Có phân Spiral Galaxy 
Can ct Nghi quyét Dai hÙi �óng có �ông bát thuong n�m 2021 só 02NO-�HÐCÐ/SPI-2021 
ngày 25/08/2021; 
Can ct Biên bàn hop HÙi dong quàn trË só2Rl0/2021/SPI/BB-HÐQT ngày.S.//2021. 

QUYÉT NGHJ: 
Diêu 1: Thông qua viÇc triên khai thåc hiÇn phrong án phát hành cô phiêu riêng lë �� duoc thông 

qua tai Nghi quyêt �ai hÙi �ông cô �ông bât thuòng n�m 2021 sô 02/NQ-�HÐCÐ/SPI-2021 ngày 

25/08/202 1. 

Diêu 2: Thông qua chi tiêt phuong án së dång vôn thu duoc të �ãt chào bán cô phiêu riêng lë, nle7 cÔNG T 

N:2801330 
9. 

sau: cO PH 
Só tièn du kiên thu duoc të �ot chào bán là 200.000.000.000 �ông. SPIRAL GA 

Toän bÙ só tièn thu duço të dot chào bán Công ty thure hiÇn nhân chuyèn nhuong 15.385.000 co P 

phân, trong duong 26,53% vón �iÁu lÇ Công ty Cô phân Cam Ranh Riviera Resort. 

Thòi gian du kiên giài ngån só tiên thu �ugc tù dot chào bán: Qúy IV/2021 sau khi Công ty hoànt 

�ot chào báán. 

Trong truong hop sô tiên thu dugc të �ot chào bán không dç nhu du kiên cça Công ty, HÙi d�ông 

quán tri së tim kiém nguôn vón khác �Á thye hiÇn nhn chuyén nhugng toàn bÙ eð phán nêu trên 

hoãc giám só lugng có phån nhân chuyên nhugng theo só tièn thu dugc të dot chdo bán �Ã phà hop 
vói tinh hinh ho¡t dÙng sån xuát kinh doanh cça Công ty. 

Dièu 3: Thóng qua cam két Công ty Có phân Spiral Galaxy không vi pham quy dinh vé sÝ hïu chéo 

cua Luat Doanh nghiÇp. 

DiÁu 4: Thông qua phuong án �£m b£o viÇc phát hành có phiéu �áp úng tý 1e só hiu nuóc ngoài tai 
Công ty nhu sau: Công ty cam két thuc hiÇn chào bán co phi¿u cho các nhà dâu tu theo dúng quy 
dinh cua pháp luát và �£m b£o tý lÇ sß hïu cça nhà dàu tu nuróc ngoài tói da tai Công ty là 49%. 
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Dieu 5: Thông qua phrong án xë lý só có phiéu không chào bán hêt, eu thê nhr sau: 

Trong truong hop nhà dàu tu chng khoán chuyên nghiÇp drge Dai hÙi dông có dông thông qua 

theo Nghi quyét �ai hôi dông co dông bát thurong n�m 2021 só 02/NQ-DH�C�/SPL-2021 ngày 
25/08/2021, không d�ng ký mua h¿t hoãc không thuc hiÇn quyên mua, HÙi dông qu£n trË tim kièm 

các nhà �âu tu khác �ám bào: 

Chi thyc hiÇn phân phÑi cho nhà d§u tu chúng khoán chuyén nghiÇp trong nróc dàm bào theo 

quy dinh tai Kho£n 3 �ièu 43 Nghi dinh sÑ 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020
Dáp img các tiêu chí lya chon dói tung chào bán, �ám bào diÁu kiÇn chào bán, dièu kiên vê 

quyen, nghïa vy cça nhà �àu tu không thun loi hon so vói diÁu kiÇn chào bán cho nhà dâu tur 

dã duoc Dai hÙi �ông co �ông công ty thông qua tai Nghi quyét �ai hÙi dông cô dông bat 

thuong n�m 2021 sÑ 02/NQ-�HÐCD/SPL-2021 ngày 25/8/2021. 
Thyc hiên phân phÑi cho nhà �àu tu chéng khoán chuyên nghiÇp �àm bào các diêu kiÇn sau: 

Không phân phói cho to chérc, cá nhân và ngurÝi có liên quan dân �¿n tý lÇ sò hïu cça các 

�oi tuong này vurot méc sß hïu duçc quy dinh ve� chào mua công khai cça Luât hiÇn hành. 

Không phân phói cho tô chérc, cá nhân và nguoi có liên quan tir 10% tro lên vôn diêu lÇ 
cua Công ty trong �ot chào bán này ho�c trong các dot chào bán muròi hai tháng gâan nhât. 

Dieu 6 Thông qua viÇc ��ng ký niêm yét bô sung tai So Giao dËch Chúng khoán TP Hà NÙi và 
d�ng ký chung khoán bó sung t¡i Trung tâm Lru ký Chúng khoán ViÇt Nam dôi vói só luong co 
phiêu duoc chào bán thêm theo d�úng quy �Ënh cça pháp lut. 

Dieu 7: Thông qua hô so däng ký chào bán cô phiêu riêng lé cça Công ty Cô phân Spiral Galaxy, 

bao gôm: 

Giáy d�ng ký chào bán có phi¿u riêng lë; 

Nghi quyét �¡i hÙi �ông có �ông bât thurong n�m 2021 sô 02/NQ-�HDCÐ/SPI-2021 ngày 

25/08/2021 cça Công ty Cô phân Spiral Galaxy; 

To trinh và Phuong án phát hành cô phiêu riêng l�; 

Nghi quyét HÙi �ông quán trË só d{2/2021/NQ-SPL- HÐQT ngày o210/2021 cça Công ty 
Có phan Spiral Galaxy; 

Vän bán xác nhân cça ngân hàng vÁ viÇe mo tài kho£n phong toa nhân tièn mua cô phi¿u cça 

dot chào bán; 

Cam két cua Tô chrc phát hành vë viÇc không vi pham quy dinh vè sÛ hïu chéo cça Luât 

Doanh nghiêp: 

Các tài lieu khác liên quan �én �ot chào bán có phiéu riêng lë Công ty. 

Dieu 8 Giao và úy quyên cho Tóng Giám dóc Công ty trién khai các công viÇc, ký k¿t các tái liÇu 

pháp ly có liên quan, thårc hiÇn các thú tåc �ê hoàn thành dot chào bán có phiéu riêng lè cça Công ty 

dàm báo tuân thú NghË quy¿t và các quy dinh pháp lut hiÇn hành. 
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Dieu 9: NghË quyêt có hiÇu lrc ké ir ngày ký. Các thành viên HÙi dông quàn tri, Ban Tông Giám 
doc và các bÙ phn có liên quan chju trách nhiÇm thi hành nghi quyêt này. 

Noi nhan TM. HOI DÓNG QUÄN TR. 
$O133095 CHÚ TICH Nhu Dieu 9; 

Luu TCHC. 
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