
CÔNG TY CỎ PHÀN TẬP ĐOÀN 

KHOÁNG SẢN HAMICO
CỌNG HÒA XẰ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lặp -  T ự  do -  Hạnh phúc

 ***_______

Hà Nam, ngày 17 tháng 09 nàm 2014

*♦*

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-KSH

NGHỊ QUYẼT
ĐẠI HỘI ĐÒNG CÒ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2014 

CÔNG TY CÒ  PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAM1CO

Cỏn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH1 ỉ/2005 ngày 29 thảng 11 nám 2005 cùa Quốc Hội nước 
Cộng hỏa Xã hội chù nghĩa Việt Nam;

- Cản cứ Luật Chứng khoán số 70/20Ơ6/ỌIIIIngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng 
hòa Xă hội chù nghĩa Việt Nam;

- Cùn cử Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập (ỉoàn khoảng sản Hamico;
- Càn cứ Biên bàn kiềm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cỏ đỏng bầí thường 2014 của Còng ty cổ 

phần tập (loàn khoảng sân Hamico ngày 17/09/2014:
- Cùn cử Biún bủn họp Đụi hội dỏng c ỏ  dỏng bầt thưìmg núm 2014 của Công ty cố phan tập đoàn 

khoáng sàn Hamico ngày 17/09/2014;

Đại hội đồng cồ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết cùa Đại hội với các nội dung

chính như sau:

Điều 1: Thông qua việc tái cầu trúc  công ty. (Cỏ tài liệu đinh kèm)

Dại hội nhắt trí thông qua với 28 phiếu biếu quyết, đại diện cho 9.632.160 cố phần có quyền 

biểu quyết, đạt tỷ lệ ỉ  0 0 %  tổng số  cổ phản có quyển biểu quyết của cổ đông dự  hụp.

Điều 2; Thông qua phircmg án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. (Có tài liệu đính kèm)

Đại hội nhai tri thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.626.160 cô phàn có quyền 
biêu quyết, dạt tỷ lệ ì 00% tông sổ  cô phán có quyên biêu quyết của cô đủng dự họp. (Dã loại 
trừ 02 phiếu biếu quyết cùa 02 Thành viên hội dồng quàn trị, dại diện 6.000 cô phiêu có quyên 

biếu quyết tham dự).

Diều 3: Thông qua việc đồi tên, chuyền trụ  sờ và bổ sung ngành nghề kinh doanh cùa 
công ty. (Cỏ tài liệu dinh kèm)
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Đại hội nhải tri thông qua với 28 phiếu biêu quyết, đại diện cho 9.632.160 cô phàn có quyền 
biêu quyết, đạt tỷ  lệ 100%  lông sô cô phan có quyền biêu quyết của cô đông dự họp.

Điều 4: Thông qua việc miền nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thế:

- Miền nhiệm thành vicn Hội dồng quản trị dối với Ông Nguyền Tiến Dũng.

- Miền nhiệm thành viên Hội đòng quán trị đối với Ông Lê Trung Kiên.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vù Minh Thành.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quàn trị đối với Ông Đặng Vãn Lành.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đặng Thị Thu Phương.

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biêu quyêĩ, đại diện cho 9.626.160 cô phàn cỏ quyên 

biêu quyết, đạt tỳ lệ 100% tổng sô có phán có quy ên biêu quyết của cô đông dự hụp. (Dã loại 

trừ 02 phiếu biếu quyết của 02 Thành viên hội đồng quản trị, đại diện 6.000 cổ phiếu có quyến 

biểu quyết tham dự).

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm Thành vicn Ban kiém soát. Cụ thể:

- Miễn nhiộm thành vicn Ban kiềm soát đối với Ông Hoàng Vãn Chung.

- Miền nhiệm thành viên Ban kiểm soái dối với Ong Đặng Quang I loạt.

- Miền nhiộm thành vicn Ban kiểm soát đối với Ỏng Lê Anh Chúc.

Đọi hội nhất tri thông qua với 27 phiêu biêu quyết, đại diện cho 9.627.160 cô phán có quyên 

biếu quyết, đạt tỷ lệ 100% tống sổ  cổ phần có quyển biểu quyết của cổ đông dự họp. (Đã loại 
trừ 01 phiếu biếu quyết của 01 Thành viên ban kiêm soát, đại diện 5.000 cô phiêu cỏ quyên 

biếu quyết tham dự).

Điều 6: Thông qua việc điều chinh kế hoạch sàn xuất kinh doanh năm 2014 và dự  kicn 

năm 2015. (Có tài liệu đính kèm)

Đại hội nhái tri thông qua với 28 phiếu biếu quyết, đại diện cho 9.632.160 cổ phần có quyền 

biếu quyết, đạt tỷ  lệ ỉ  0 0 %  tong so cỗ phún có quyền biêu quyết của cô đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Danh sách Thành viên Hội đông quản trị nhiệm kỳ 2014 -  2019: Cụ thê:

1. Ông Nguyền Công Hùng -  Chủ tịch Hội đồng quản trị, đạt 9.632.160 cổ phấn cỏ 

quyền biểu quyết, đạt tỳ lệ Ị 00% tong so co phần có quyển biếu quyết của cổ dông dự 
họp.

2



2. Ông Nguyền Văn Long -  Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 9.632.160 cố phần có 
quyên biêu quyét, dạt tỷ lệ 100% tông sô cô phán có quyên biêu quyết của cỏ dông dự 
họp.

3. Ỏng Tạ Anh Quang -  Thành viên I lội đồng quản trị. đạt 9.632.160 cố phần có quyền 
biêu quyết, đạt tý’ lệ 100% lông sô cổ phán cớ quyến biêu quyết cùa có dông dự họp.

4. Ông Nguycn Ngọc Hà -  Thành viên Hội đồng quán trị, dạt 9.632.160 cổ phần có 

quyền biểu quyết, đạt tỳ lệ 100% tống sổ  cổ phần có quyền biếu quyết của cố dông dự 
họp.

5. Ỏng Trần Long Hưng -  Thành viên Hội đồng quản trị, dạt 9.632. ì 60 cổ phản có 
quyền biếu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng so cổ phản cổ quyền biếu quyết cùa cổ đỏng dự 

họp.

Điều 8: Thông qua Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -  2019. Cụ thể:

1. Bà Trần Thị Thanh Trường Ban kiêm soát, đạt 9.632.160 cô phần có quyển biêu 
quyết, đạt tỳ lệ 100% tông sô cô phần có quyên biêu quyết cùa cỏ đông dự họp.

2. Ỏng Phạm Dức Hoàn -  Thành viên Ban kiềm soát, dạt 9.632. ì 60 cò phần có quyển 
biểu quy ết, đạt tỷ lệ ỉ 00% tổng số cố phần có quyền biếu quyết của co dòng dự họp.

3. Bà Nguyền Thị Phương Dông -  Thành vicn Ban kicm soát, đạt 9.632.160 cô phân có 

quyển biểu quyết, đạt tỳ lệ 100% tỏng so co phần có quyền biểu quyết cùa cô dông dự  

họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đă được Đại hội đồng cồ đông thông qua và cỏ hiộu lực kc từ ngày 
17/09/2014.

Hội đồng quân trị Công ty cồ phần 'l ập doàn khoáng sản Hamico, Ban Tổng giám đốc và các 

phòng/ban/đơn vị cỏ liên quan chịu trách nhiộm thực hiện Nghị quyét này, đàm bảo lợi ích cũa 

Cô dông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Vir i  n h ị n :

•  Cẳc cồ đông. Wcbshc:

- UBCKNN. HSX.TTLK:

- Các r v  HĐQT, BTGĐ, BKS;

• LưưVT.

TM; i)ẠTHỤl ĐÒNG CÔ DÒNG
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PHƯƠNG ÁN
l

PHÁT HÀNH TẢNG VÓN ĐIỀU LỆ  NẢM 2014

HÀ NAM, THÁNG 09/2014



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cồ phiếu này được trinh tại Dại hội đồng cổ đòng bất thường năm

2014 Công ty c ổ  phần tập doàn khoáng sản Ham ico thòng qua vào ngày 17 tháng 09

năm 2014 Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ I.uật Doanh nghiệp số 60//2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 cùa Quốc Hội 

nước Cộng hòa Xâ hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoản sổ 70/2006/QIỈ11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội 

chù nghĩa Việt Nam khoả XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ theo Luật sừa đổi. bổ sung mộl số điều cùa Luật Chứng khóan số 62/2010/QH12 

được Quổc hội Nước Cộng hòa Xà hội chù nghTa Việt Nam khóa XII. kỳ họp thứ 8 thông 

qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ theo Nghị định sổ 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phũ quy định chi tiết 

và hướng dần thi hành một số diều của Luật Chửng khoán và Luật sửa đổi. bồ sung một sổ 

dièu của Luật Chứng khoán;

- Căn cử theo Thông lư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dần việc 

mua lại cồ phiếu, bản cổ phiếu quỷ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiéu cùa 

Công ty dại chúng;

- Căn cứ theo Diều lệ tổ chức và hoại dộng của Công ty c ồ  phần Tập đoàn khoáng 

sản Ham ico;

- Căn cứ tinh hình hoạt động kinh doanh và nhu cẩu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

I. PHƯƠNG ẢN PHÁT HÀNH CỎ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt vè đụi phát hành.

- Tên cồ phiếu: cổ phicu Công ty cổ phần lập đoàn khoảng sản

Hamico

- Loại cồ phicu: cổ  phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiỏu

- Số Iưọng cổ phiếu dự kicn phát 30.580.000 (Ba mươi triệu, năm írủm tủm mươi nghìn) 

hành: cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo 305.800.000.000 (Bu trâm linh nủm tỷ. tám tràm triệu 

mệnh giá: đồng) đông

- Vốn điều lệ dự kicn sau khi 422.700.000.000 (Bốn trảm hai mươi hai tỳ, bày írăm 

phát hành: triệu) đồng

- Thời gian dựkicn phát hành: Sau khi cỏ văn bàn chấp thuận của UBCK Nhà nước

cho phép phát hành.
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Phương thức phát hành: - Phát hành riêng lè cổ phiếu cho đối lác chiến lược.

- Phát hành cổ phiếu cho CBCNV.

Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhàn viên và Nhà đầu tư chiến lược.

Phưoìig thức phát hành.

Phát hành riêng lẻ cổ phicu cho Nhà dầu tư  chién lược.

Tcn cỗ phicu: c ổ  phiếu Công ty c ổ  phần tập đoàn khoáng sàn Hamico

Loại cổ phiếu: c ổ  phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Số lượng phát hành: 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo 300.000.000.000 (Ba trám tỳ) đồng

mệnh giá:

Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Hình thức phát hành Phát hành ricng lẽ cổ phiéu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Dối tượng phát hành và tiêu Uỷ quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà 

chí lựa chọn: đẩu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối

tác chiến lược được mua và số lượng cô phiêu được mua 

của từng đối tượng cụ thề, ưên cơ sở đàm báo đợt phát 

hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao 

nhất cho cổ đông và Công ty.

Chuyển nhượng quyền mua Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong 

cổ phiếu: trường hựp này không được chuycn nhượng quyên mua

cho đối tượng khác.

Phưtrag án xử lý cổ phiếu Trường hợp sổ cổ phieu phát hành không được các nhà 

không phân phối hết: đẩu tư chiến luợc mua hết, ĐHĐCĐ uý quyền cho Hội

đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào 

bán cho các đối tượng này theo nguyên tẳc không thấp 

hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.

Diều kiện chuycn nhưọTig: c ổ  phicu phát hành ricng lẽ cho các nhà đầu tư chiến lược

sẽ bị hạn chẻ chuyển nhượng 100% số lượng cổ phicu 

được mua ưong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn lất dợt phát 

hành.

Thòi gian dự kiến phát Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho 

hành: đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc

có quyết định khác của HĐQT.



Đảng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược

đâ được phô duyệt bới Dại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT 

(nếu ĐIỈĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành 

đãng kí mua cổ phicu và nộp tiền tại Công ty theo thông 

bảo.

- Bổ sung vốn lưu động;

- Chuyển đổi vốn hợp lác kinh doanh thành von góp.

- Dầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các công ty. dự án 

có ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển của 

doanh nghiệp.

- Các vấn đề khác...

quyền cho Hội đồng quản ưị quyết định tiêu chí CBCNV 

được quyền mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách 

CBCNV được quyền mua cô phiếu và số lưựng cô phiêu 

được quyền mua của từng CBCNV, ưong đó ưu tiên cho 

những CBCNV chủ chốt.

- Thu hút lao động có Irình độ cao, tạo sự gán bỏ và gẳn

Mục đích phát hành: Cấn trừ công nợ;

b Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên.

Tên cổ phiếu: 

Loại cổ phiếu: 

Mệnh giá:

Cổ phiếu Công ty cồ phần lập đoàn khoảng sân 1 lamico

Cổ phiếu phổ thông

10.000 (mười nghìn) dồng/cổ phicu

X

YG
1ĨC

Số lượng cổ phiếu đang lưu 11.690.000 (Mười mội triệu, sáu trăm chin mươi nghìn)

hành:

Số lưựng phát hành:

Giá phát hành:

cổ phiều

580.000 (Năm trùm tủm mươi nghìn) cổ phicu, chicm gần 

5% tổng sổ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phicu

Tổng giá trị phát hành theo 5.800.000.000 (Năm tỳ tám trăm triệu) đồng 

mệnh giá:

Hình thức phát hành Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa

chọn cho người lao dộng.

Đối tirọmg phát hành và ticu Cán bộ công nhân viên đang làm việc trong Công ty có

chí lựa chọn: thành tích đóng góp cho sự phát tricn của Công ty. Ưỷ

Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động;
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kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty;

- Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong 

việc phát tri ổn sàn xuất cho Công ty.

- Điều kiện chuyển nhirựng: - c ổ  phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình

lựa chọn cho người lao động khòng bị hạn chế chuyển 

nhượng.

- Thòi gian dự kicn phát Sau khi cỏ văn bản chấp thuận cùa UBCK Nhà nước cho 

hành: phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chù sờ hữu đẻ

thưởng cho CBCNV.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU DƯỢC TỪ  Đ Ợ r PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiéu đế tâng vốn đièu lệ trong năm 2014 sẽ 

dược sử dụng cho các hoạt động sau:

- Cấn trừ công nợ.

- Chuyển đổi vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp.

Số tiền tối đa là 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi ti dồng) và 1'oàn bộ số tiền 

được dùng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Vcnergy để góp vốn đẩu tư Dự 

án Nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khấu tại huyện Chư Sê. tinh Gia Lai.

- Bổ sung nguồn vốn lưu động: 5.800.000.000 đồng (Năm ti tám trăm triệu đồng).

- Số tiền tối đa 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi ti đồng) đùng dể Hợp lác kinh 

doanh với Công ty cổ  phần Đầu tư Thảo Nguyên Xanh để ihực hiện dự án “Đầu tư xây 

dựng tổ hợp nhà ở ihu nhập thấp kết nối văn phòng và nhà ở dc bán Vivvasecn -  Hạ Đinh, 

Thanh Xuân, ỉ là Nội”

Ưỷ quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết dựa vào linh hình 

thực té phát hành cổ phiếu.

III. NIÊM YÉT BÒ SUNG VÀ L ư u  KÝ B ỏ  SƯNG SỎ CỒ PHIÉU PHÁT HÀNH 

THÊM

'1'oàn bộ sổ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đãng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (USX) và đảng ký lưu ký bổ sung lại Trung tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành dợt phát hành.

IV. ƯỶ QUYỂN

Đại hội đồng cổ dông uỷ quyển cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết 

định lất cà các van đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu lâng vốn điều lệ trong năm 2014, 

cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phicu tăng vốn điều lệ trong năm 2014:

■ Quyết định tiêu chí lựa chọn nhả đầu tư chiến lược, lựa chọn vù thông qua danh sách đối
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tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua cùa từng đổi tượng cụ thẻ. trên 

cơ sở đàm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đcm lại lợi ích cao nhẩt cho cổ 

đông và Công ty;

Quyết định ticu chí CBCNV được quyền mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV 

được quyền mua cổ phicu và số lượng cổ phiếu được quyền mua của từng CBCNV, trong 

đó ưu liên cho nhừng CBCNV chù chốt;

Lựa chọn thời điểm thích hợp dc chốt ngày thực hiện quyền và thời điềm triển khai việc 

thực hiện phát hành;

Chủ động xây dựng phương án phát hành chi tiết và giãi trinh hồ sơ xin phép phát hành 

gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cô phiếu cho các đỏi tượng 

theo chù trương của Đại hội đồng cô dông;

Quyết định phương thức xử lý sổ cổ phiếu còn lại do các Nhà dâu tư chicn lược không 

đảng ký mua hết cho đổi tượng khác với giá không tháp hơn giá dà phát hành cho các Nhà 

đầu tư chiến lược;

Quyết định việc đicu chinh Phương án sử dụng vốn (nếu cần) trong irưừng hợp có nhièu 

lựa chọn cơ hội hợp lác đầu tư với các đối lác thực hiện dự án phù hựp với chiến lược phát 

triển cùa doanh nghiệp.

Lập hồ sa đăng ký niêm yết bổ sung và đãng ký lưu ký bổ sung cồ phiếu phát hành thcm: 

Thực hiện các thù tục, công việc và lựa chọn thời điềm thích hợp để niêm yết bổ sung trên 

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đãng ký lưu ký bổ sung tại 

Trung tâm lưu ký chứng khoản Việt Nam (VSD) số lượng cô phiếu phát hành theo 

phương ản đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn lất dợt phát hành.

I hực hiện việc sửa dổi các điều khoản liên quan đen vổn điều lộ, cổ phần, cổ phicu trong 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Còng ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phicu theo két 

quà thực tế cùa dợt phát hành.

Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cùa Công ty liên quan tới việc 

thay đổi vồn điều lệ ihco kết quà thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thám 

quyền.

Thực hiện các công việc khác cỏ liên quan.



\ơ i nhận:
-  HĐQT, BTCỈĐ:
- BKS, KTT;

Cổ đông Cóng ty ;
-  Lưu VP.

Hà Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2014 

T/M. HỘI ĐÒNG ỌUẢN TRỊ 
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