
cONc ry co ruAN
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56: 03 NQ - DHDCD Dd ltldng, ngdy 27 Lhiing 09 niim 20 t 9

NGH! QUYET
DAr HQr DONG CO O6NC nAr TsUoNc LnN 2 NAM 20l e
CONG Ty cO prrAN cONc Ncrrr{'p.HoA cr{Ar DA NAN(;

' Cdn ca Ludt doanh nghiQp sA OUZO I +tgUt 3 ng|, 26/1 1/2014 vd cdc ycin birn hudng ttin rhi
hdnh,'

- Ciin c[r Eiiu lQ C6ng ry cA phAn C6ng nghiQp H6ct chdt Ed Ndng;
- Ciin cw BiAn bdn sO 03/BB - DHDCE ci.ta Dcti hQi d\ng cii dArg bril tht,rr),ns lin 2 niint 2019

ngdy 27/09/2019,

QUYET NGHI

Di0u 1. Thdng qua phuong 6n mua c0 phi6u quy, cU th6 nhu sau:
;. ,.,(- 'I'0n cd phi6u: c6 phi6u c6ng ty c6 phan c6ng nghi€p H6a chAt pa Ning

- Loai cO phi6u: PhO th6ng

- Ma chung kho6n: DCI
- MQnh'gi6: 10.000 d6ng/c6 phAn

;;- I'ong so cd phi6u truoc khi th;rc hi6n giao dich: 2.412.518 c6 phi€u
T6ng s6.1ugng.c6 phi6u mua lai OC tam cd phi€u qu!: t6i da 230.000 c6 phieLr (chi6m ry
953% s6 c6 phAn dang luu hdnh cira DCI)

- Mgc dich mua 14i c6 phi0u: TOi da hoa loi fch cira c6 d6ng
- Ngu6n v6n: theo 86o c6o tdi chfnh ki6mlo6n hop nhdt narn 2018, t6ng von cJu kien dilng c1g

mua lai c6 phi6u qu! ld 26.220.000.000 dOng

- 'fhdi gian du kit5n giao clich: TOi da Jdr0ng qu6 30 ngdy k0 tir ngdy bnt dAg rhLrc hi6n giao clich
vd sau khi duoc Uy ban Chirng kho6n xha nuoc .il6p tnuqn uiiOt g ry d6 rhuc r",if,l-.onf 

'rro

thOng tin theo quy dinh.

- Phuong thric giao dich: Thoa thu0n
- Gi6 mua lai du kien: f'6i Aa ld 1 14.000 d0ng

Dzurh s6ch c6c co c16ng md c6ng ty s6 mua lai c6 phi6u ldm c6 phi€u qu!:

CQNG HOA XA HQt CHU NGHIA VtE'r'NAM
DQc l{p - Trp do - Ilanh phf c

t0

STT TOn cd tl6ng 56 CMND Ngiy c6p
CMND Dia chi

56 lu'grrg c6 phi0u
tdi cla C0ng t! rnua

l3i lirrn c6 phi0u
qui (cp)

01 Luu Thi 86o Thu 201328937 27104t2010
481102 L€ Dinh Duong,
Phu6c Ninh, Hai ChAu.
Dd N&ng

80.000

02 L.e ThiKim Duy6n 200864202 r6104t2009
TO 45, Hoa Kh6nh Bic,
Li€n Chi6u, Dd NEng

80.000

03 Nguy6n Thi Thu Hd 20r019463 2510612009
K12l129 Ly TU Trong,
Thanh Binh, Hdi ClhAu,
Ddr Ning

70.000



Di6u 2. Uy quycn cho HQi d6ng qudn tri thuc hiQn nhirng cOng viQc sau:

- grrl.ainh thdi di6m, so luong c6 phAn mua l4i vd c6c vAn d0 kh6c li6n quan d6n vi6c n-rga lai
c0 phi0u theo phucrng 6n duoc th6ng qua tai Di6u l.

- 'Ii6n hdnh c6c thir tpc cAn thi6t dC xin ch6p. thupn cira Uy ban chirng kho6n nhd nucyc vd ciic c,
quan li0n quan d6i v6i vi6c mua lai cO phieu.

- Sira d6i, bd sung phuong 6n vd c6c tdi li0u li6r-r quan cira COng ty theo y€1 cArr c[ra llr ban
chirng kho6n nhd nu6c vd c6c co quan li€n quan d6i voi viec mLL lai c6 phi6u

- f6t cit citc c6ng vi6c kh6c co 1i6n quan d6n viQc thr,rc hiQn mua lai co phi6u qLr!.

DiAu 3. Di0Lr khoin thi hdnh

^feni 
qr,y6t ndy dugc trich lu<vc tu Bi6n ban ?ai h6i dong cd clOng bat thLrong tin 2 nani l0ty

cLra Cong ty c6 phdn COng nghigp H6a eh6t Dd Ning dd dugc Dai hoi bieu quyit rhong qua toiin
vdn vd c6 hiQu lgc thi hdnh k€ tu ngdy klf .

C6c Thanh vi6n H6i d6ng qudn tri, Ban kiOm
thi hdnh c6c n6i dung ctra Nghi quy0t ndy,

No'i nhQn;
- Nhr.r Diiu 3;
- UBCK.N4d rutdc (b/c);
- Ccic c6 d6ng (qua Website Cty)
- Ctic TV HDQT, Ban Gidm d6c Cry;
- Lu'u; VT-h6 so Dai hdi.

so6t vd C6 d6ng cira COng ty chiu tr6ch nhidrl

rM. DAr HQr DON DONG
CHt .T

$itrfi,

Iz.Y /YdX

\st;r



CONG TY CO PHAN
cOxc NGHTEr uoA csar oa NANc

56: 03,88 - EHECE

ceNG HoA xA uor crlU
D6c lap - Tg do -

NGTIIA VIET NAM
Hanh phirc

BIE\ gAX

EAr HQr DONG C6 OONC sAr THUONG XAnn zorq
CONC TY CO PHAN COXC NGHIFP HOA CHAT NA XAXC

Hotn nav- nudy 2710912019 vdo lfc 9 gio 00 tai HQi truong xi nghiOp phdn bon va Usa,J,Q

chAt Kirn Li6n - s6 zg \euy6n vin cu, phuo'rg Hod HiQp e"a., qJan'Lien C'hi6r-r, ina"i,
ql" Il.,Ning, C6ng ty Cf, phAn C6ng nghrqp uoi chAt oa'Nang t'ie, nri,,r,i l)ai h6i iior*"t i
ddng bAt thudng ndm 2019.

Thanh phAn tham dp:

- 38 c6 d6ng cira C6ng.ty C6 phAn COng nghi0p Ho6 ch6t Dd Ning, dqi di6n cho 99.1
t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quyet

- Todn thO thanh vi0n HQi d6ng Quan tri vd Ban ki6m so6t.

NQi dung D4i hQi:

1. Tuy6n nO ty do, gi6i thiQu Chfi tga vh Thu kf tl4i h6i

Ong Nguy6n Phf Anh Tu6n dai di6n Ban t6 chuc tuyOn bO li do, rh6ng beio sr-r hqlp l0
cua dai hQi vd dC cir Chri tga dai hdi..

100% dai bi6u tham du Dai h6i th6ng nh6t Ong Nguy6n Dinh Huinh - Chu rich ptDeT -
1'6ng Gi6m d6c dam nhiQrn Chu toa Dai h6i.

Theo dA cu cria Chu tga Dai h6i, Dai hdi thdng nh6t bAu Thu ky Dai h6i ld Ong
Nguy6n Thanh Linh.

2. Thdng qua chucrng trinh ilqi hQi, bAu Ban kiiSm phitiu

Ong Nguy6n Dinh Huj'nh - Cht iqa dai h0i * th6ng qua Chuong rrinh F)ai hoi

100% clai bi6u tham dg Dai hQi thong nh6t th6ng qua chuong trinh Dai h6i

6ng Nguy6n Einh Huj'nh -- Cht tga dai hdi ti0n hdnh bAu Ban kiorn phieLr.

lO0% dai biOu tham dU Dai hdi th6ng nhAt

Ban ki6m phitiu gOm:

- Ong Hodng Hoai Hung: Tnrong ban

- Ong Truong Nhu'l'ao: Uy viOn

- Ong Nguy0n Th6i Phuc: Uy viOn

3. 86o c5o Td trinh cfia HQi cl6ng quin tri vd viQc mua cii phi6u quy

4t HDQT bao c6o.

1. cong b6 cfc nQi dung cffn bi6u quytit vi ti6n hhnh bi6u quy6t

I ) Bicu quy6t th6ng qua: Phuong 6n mua c6 phi6u qu! vd n6i dung iry quy6n

t6%

+ Tli lQ cd phAn bi6u quyOt d6ng y: t00 %



+ Ti l9 c6 phAn bi€u quy5t kh6ng d6ng y: O %
+ Ty lQ phi6u trhng' 0%

2) Bi0u quy6t th6ng qua: vi6c mua lai c6 phi6u cua bd Luu Thi BAo Thu larn c6 phi6u qu!
+ Tj' l0 cd phAn bi0u quyOt d6ng y: 9s.796 %
+ Ty lQ c6 phAn biOu quyOt kh6ng d6ng y: 0 %
+ Tli lQ phi6u trlng: 0%

3) BiOLr quy6t th6ng qua: viOc mua lai cd phi€u cira bd Le Thl Kim Duyen l2rm c6 phi6u qluV

- Ti le c6 phAn bi6u quy6t dong y: 9s.800 %

+ Tli lQ cO phAn biOu quyOt khdng dOng y: 0 %
+'I.y lQ phitiu trhng: 0%

1) Bi0u quy0t thdng qua: viOc mua lai c6 phi6u cua bd Nguy6n Thi Thu Ha ldm c6 p

- Ty l0 co phdn bi6u quy0t dong y: 96.2t4 %
+ Ti l9 c6 phAn bi6u quy6t kh6ng ddng y: 0 %

+ Tli lQ phitiu trhng: 0 %

5. Th6ng qua Bi6n bin vir Nghi quytit ilpi h6i

Thu ky dai hOi dd dgc Bidn b6n Epi h6i vd clq th6o Nghi quy6t clai h6i.

ty C6 phdn Cong nghi0p l{oa
gio 45 cung ngdy trong kh6ng

hieu quj

Todn thc dai bi€u tham dp dai hqi da bi6u quy<5t 100% nhAt tri rh6ng qua tsien ban vd
Nghi quycl Dai hQi ddng c6 d6ng t6t thuong ndm20rq Co"g iy C6 ffi;U;; rer-,iep'ir,,.l
ch0t Da Ning.

6. BG mac

. Dai HQi dong c6 d6ng b6t thuong ndm 2019 cua C6ng
chdt Dd N4ng dd thdnh c6ng t6t dep vd kt5t thirc vdo luc 09
khi doan k5t.
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 

Số: 03/ TB-HĐQT 
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

bất thường năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 09 năm 2019 

THƯ MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng 

 - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo và 
kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 27/09/2019; Đại hội tiến hành lúc 9h00 

2. Địa điểm: Hội trường Xí nghiệpPhân bón Kim Liên 
   Số 73 Nguyễn Văn Cừ, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TPĐà Nẵng 

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại 
thời điểm chốt danh sách cổ phần ngày 18/09/2019 và những người được cổ đông ủy quyền. 

4. Nội dung: 
 Thông qua Phương án mua cổ phiếu quỹ; 
 Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019, 

5. Quý Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: 
1. Thư mời họp 
2. Giấy chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu 
3. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cổ đông chưa lưu ký) 
4. Giấy đăng ký tham dự /ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Vũ - Thư ký Công ty (Điện thoại số: 
0236.3662933; DĐ: 0905155477) 

 Trân trọng 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 
- Các cổ đông 
- Lưu HĐQT, VP 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đình Huỳnh 
 

  



  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 
73 NGUYỄN VĂN CỪ, P. HOÀ HIỆP BẮC, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG 

GIẤY ĐĂNG KÝ/ UỶ QUYỀN 

THAM DỰ, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng 

Họ và tên cổ đông:  ...................................................................... Mã cổ đông .......................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................................  

CMND/HC/ĐKKD số: ....................... cấp ngày .................. nơi cấp ......................................  

Số cổ phần sở hữu: ...................................................... cổ phần 

Căn cứ thư mời họp của Hội đồng quản trị, tôi xin xác nhận như sau: 

 Trực tiếp tham dự Đại hội; 

 Ủy quyền cho Ông/Bà ...................................................................................... tham dự 

Mã cổ đông (nếu có): .............................................................................................................  

(Số CMND  ...................... cấp ngày ........................... tại .................................................. ) 
 
Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm 
chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 
 

 
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

. . . . . . . . . , ngày . . . tháng . . . năm 2019 
CỔ ĐÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: 
1. Quý Cổ đông vui lòng gửi văn bản này về Văn phòng Công ty, địa chỉ: 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà 
Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng hoặc email cicodci@gmail.com trước 11 giờ ngày 
26/09/2019 để thuận tiện cho công tác tổ chức; 
2. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu để làm 
thủ tục. 



  

CHƯƠNG TRÌNH HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 

TT Thời gian Nội dung 

1 08h00 - 09h00 
Đón tiếp Quý cổ đông, kiểm tra tư cách, phát phiếu bầu cử, 
phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự đại hội 

2 09h00 - 09h05 
Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thông qua sự hợp lệ của 
Đại hội, Giới thiệu Chủ toạ và Thư ký Đại hội 

3 09h05 - 09h10 
Thông qua chương trình Đại hội 
Bầu ban bầu cử và kiểm phiếu 

4 09h10 - 09h20 Thông qua Tờ trình Phương án mua cổ phiếu quỹ 

5 09h20 - 09h30 
Công bố các nội dung cần biểu quyết  
Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết, tiến 
hành biểu quyết 

6 09h30 - 09h40 Giải lao 

7 9h40 – 09h50 Công bố kết quả Kiểm phiếu 

8 09h50 – 09h55 Thông qua nghị quyết Đại hội 

9 09h55 - 10h00 Tuyên bố bế mạc Đại hội 

  



  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

Tên cổ đông:  

Số cổ phần biểu quyết:    Cổ phần Mã số cổ đông: 

Biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông bất thường năm 2019 như sau: 

STT Nội dung biểu quyết Đồng ý 
Không 
 đồng ý 

Không có 
 ý kiến 

1 
Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ 
và nội dung ủy quyền 

   

2 
Thông qua việc mua lại cổ phiếu của bà 
Lưu Thị Bảo Thu làm cổ phiếu quỹ 

   

3 
Thông qua việc mua lại cổ phiếu của bà 
Lê Thị Kim Duyên làm cổ phiếu quỹ 

   

4 
Thông qua việc mua lại cổ phiếu của bà 
Nguyễn Thị Thu Hà làm cổ phiếu quỹ 

   

 

Lưu ý: 

1. Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu  hoặc X vào một trong 

ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”; 

2. Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của 

Phiếu biểu quyết; 

3. Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban tổ chức để kiểm phiếu khi các nội 

dung trên đã được đại hội biểu quyết xong. 

 Ký và ghi rõ họ tên 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG 

Số: …/TTr – ĐHĐCĐ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 09 năm 2019 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019 
V/v: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;   

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội 
Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 
24/11/2010; 

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Chứng khoán; 

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán 
chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua 
lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; 

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng; 

- Căn cứ khă năng và nhu cầu hoạt động kinh doanh, 

Để tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 
biểu quyết thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ. Cụ thể như sau: 

I. Phương án mua cổ phiếu quỹ 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 

- Loại cổ phiếu: Phổ thông 

- Mã chứng khoán: DCI 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

- Tổng số cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 2.412.518 cổ phiếu 

- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 230.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 
9.53% số cổ phần đang lưu hành của DCI) 

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Tối đa hóa lợi ích của cổ đông 

- Nguồn vốn: theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018, tổng vốn dự kiến dùng để 
mua lại cổ phiếu quỹ là 26.220.000.000 đồng 

- Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch 
và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố 
thông tin theo quy định. 

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận 

- Giá mua lại dự kiến: Tối đa là 114.000 đồng. Căn cứ lựa chọn mức giá mua dự kiến: 

+ Giá cổ phiếu DCI theo báo cáo định giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 
18/03/2019 là: 113.700 đồng/cổ phiếu. 

+ Ngày 10/07/2019 vừa qua, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vừa thoái vốn thành công tại DCI 
với giá khởi điểm là 113.700 đồng, như vậy mức giá này đã được thị trường chấp nhận. 



  

II. Danh sách các cổ đông mà Công ty sẽ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 

STT Tên cổ đông Số CMND 
Ngày cấp 
CMND 

Địa chỉ 

Số lượng cổ phiếu 
tối đa Công ty 
mua lại làm cổ 
phiếu quỹ (cp) 

01 Lưu Thị Bảo Thu 201328937 27/04/2010 
48/102 Lê Đình 
Dương,Phước Ninh, 
Hải Châu, Đà Nẵng 

80.000 

02 Lê Thị Kim Duyên 200864202 16/04/2009 
Tổ 45, Hòa Khánh 
Bắc, Liên Chiểu, Đà 
Nẵng 

80.000 

03 Nguyễn Thị Thu Hà 201019463 25/06/2009 
K127/29 Lý Tự 
Trọng, Thanh Bình, 
Hải Châu, Đà Nẵng 

70.000 

III. Nội dung ủy quyền: 

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực 
hiện những công việc sau: 

- Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua 
lại cổ phiếu theo phương án như trên. 

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các 
cơ quan liên quan đối với việc mua lại cổ phiếu. 

- Sửa đổi, bổ sung phương án và các tài liệu liên quan của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban 
chứng khoán nhà nước và các cơ quan liên quan đối với việc mua lại cổ phiếu. 

- Tất cả các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. 

Trân trọng ./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
  



  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 
Số: … /BB – BKP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 20 phút ngày 27 tháng 09 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Công 
nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã tiến hành biểu quyết các 
nội dung thông qua tại Đại hội như sau: 

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.412.518 CP. 

Tổng số cổ phần dự họp: 2.391.190 CP, đại diện 99.116% tổng số cổ phần biểu quyết. 

Ban kiểm phiếu đã phát ra 49 phiếu, đại diện cho 2.391.190 cổ phần (tương đương với 
2.391.190 quyền biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết. 

Tổng số phiếu thu về 49 phiếu, đại diện cho 2.391.190 cổ phần (tương đương với 2.391.190 
quyền biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết. Trong đó: 

+ Số phiếu hợp lệ 49 phiếu, đại diện cho 2.391.190 cổ phần (tương đương 2.391.190 quyền 
biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết; 

+ Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần (tương đương 0 quyền biểu quyết), 
bằng 0% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết. 

Kết quả biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông bất thường năm 2019 như sau: 

STT Nội dung biểu quyết Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến 

1 
Thông qua phương án mua cổ 
phiếu quỹ và nội dung ủy quyền 

100% % % 

2 
Thông qua việc mua lại cổ phiếu 
của bà Lưu Thị Bảo Thu làm cổ 
phiếu quỹ 

95.796% % % 

3 
Thông qua việc mua lại cổ phiếu 
của bà Lê Thị Kim Duyên làm 
cổ phiếu quỹ 

95.800% % % 

4 
Thông qua việc mua lại cổ phiếu 
của bà Nguyễn Thị Thu Hà làm 
cổ phiếu quỹ 

96.214% % % 

Ban kiểm phiếu xin cam đoan về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm 
phiếu. 

Chữ ký các thành viên ban kiểm phiếu 

 

 

 

Hoàng Hoài Hưng                     Trương Như Tạo                         Nguyễn Thái Phúc 

  



  

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 

Số: 03/BB - ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 

Hôm nay, ngày 27/09/2019 vào lúc 9 giờ 00 tại Hội trường xí nghiệp Phân bón và Hoá 
chất Kim Liên – Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành 
phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng Cổ 
đông bất thường năm 2019. 

Thành phần tham dự: 

- 38 cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, đại diện cho 99.116% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. 

Nội dung Đại hội: 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội 

Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, thông báo sự hợp lệ 
của đại hội và đề cử Chủ tọa đại hội: 

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT - 
Tổng Giám đốc đảm nhiệm Chủ tọa Đại hội. 

Theo đề cử của Chủ tọa Đại hội, Đại hội thống nhất bầu Thư ký Đại hội là Ông 
Nguyễn Thanh Linh. 

2. Thông qua chương trình đại hội, bầu Ban kiểm phiếu 

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội – thông qua Chương trình Đại hội 

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội 

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. 

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất 

 Ban kiểm phiếu gồm: 

- Ông Hoàng Hoài Hưng: Trưởng ban 

- Ông Trương Như Tạo:  Ủy viên 

- Ông Nguyễn Thái Phúc:  Ủy viên 

3. Báo cáo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu quỹ 

Ông Hoàng Trung Dũng – Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo. 

4. Công bố các nội dung cần biểu quyết và tiến hành biểu quyết 

1) Biểu quyết thông qua: Phương án mua cổ phiếu quỹ và nội dung ủy quyền 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:  100 % 



  

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 % 
+ Tỷ lệ phiếu trắng:     0 % 

2) Biểu quyết thông qua: việc mua lại cổ phiếu của bà Lưu Thị Bảo Thu làm cổ phiếu quỹ 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:  95.796 % 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 % 
+ Tỷ lệ phiếu trắng:     0 % 

3) Biểu quyết thông qua: việc mua lại cổ phiếu của bà Lê Thị Kim Duyên làm cổ phiếu quỹ 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:  95.800 % 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 % 

+ Tỷ lệ phiếu trắng:     0 % 

4) Biểu quyết thông qua: việc mua lại cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thu Hà làm cổ phiếu quỹ 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:  96.214 % 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 % 

+ Tỷ lệ phiếu trắng:     0 % 

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội 

Thư ký đại hội đã đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội. 

Toàn thể đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản và 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá 
chất Đà Nẵng. 

6. Bế mạc 

Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá 
chất Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 09 giờ 45 cùng ngày trong không 
khí đoàn kết. 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI 
 

 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 
  



  

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG 
 

Số: 03 /NQ - ĐHĐCĐ 
 

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

 
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 09 năm 2019 

  NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019 
 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng; 

- Căn cứ Biên bản số 03/BB - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 
ngày 27/09/2019, 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 

- Loại cổ phiếu: Phổ thông 

- Mã chứng khoán: DCI 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

- Tổng số cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 2.412.518 cổ phiếu 

- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 230.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 
9.53% số cổ phần đang lưu hành của DCI) 

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Tối đa hóa lợi ích của cổ đông 

- Nguồn vốn: theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018, tổng vốn dự kiến dùng để 
mua lại cổ phiếu quỹ là 26.220.000.000 đồng 

- Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch 
và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố 
thông tin theo quy định. 

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận  

- Giá mua lại dự kiến: Tối đa là 114.000 đồng 

- Danh sách các cổ đông mà Công ty sẽ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: 

STT Tên cổ đông Số CMND 
Ngày cấp 
CMND 

Địa chỉ 

Số lượng cổ phiếu 
tối đa Công ty mua 

lại làm cổ phiếu 
quỹ (cp) 

01 Lưu Thị Bảo Thu 201328937 27/04/2010 
48/102 Lê Đình Dương, 
Phước Ninh, Hải Châu, 
Đà Nẵng 

80.000 

02 Lê Thị Kim Duyên 200864202 16/04/2009 
Tổ 45, Hòa Khánh Bắc, 
Liên Chiểu, Đà Nẵng 

80.000 

03 Nguyễn Thị Thu Hà 201019463 25/06/2009 
K127/29 Lý Tự Trọng, 
Thanh Bình, Hải Châu, 
Đà Nẵng 

70.000 



  

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những công việc sau: 

- Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại 
cổ phiếu theo phương án được thông qua tại Điều 1. 

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ 
quan liên quan đối với việc mua lại cổ phiếu. 

- Sửa đổi, bổ sung phương án và các tài liệu liên quan của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban 
chứng khoán nhà nước và các cơ quan liên quan đối với việc mua lại cổ phiếu. 

- Tất cả các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này được trích lược từ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 
của Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng đã được Đại hội biểu quyết thông qua toàn 
văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm 
thi hành các nội dung của Nghị quyết này.  

 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- UBCK Nhà nước (b/c); 
- Các cổ đông (qua Website Cty) 
- Các TV HĐQT, Ban Giám đốc Cty;                                                                                       
- Lưu: VT-hồ sơ Đại hội. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA 

 
 
 
 

 
 

 
 


