
CONG HÒA X HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 

Doe lhp - Ty do - H¡nh phúc 
cONG TY cÓ PHÀN 

SPIRAL GALAXY 
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NGHI QUYÉT HOI �ÓNG QUÁN TR. 
CÖNG TY CO PHÄN SPIRAL GALAXY 

C�n cu Luat Doanh nghiêp so 59/2020/QH14 dã �dugc Quóc hÙi nuóe Công hòa x� hÙi chù 

nghia Viet Nam thông qua ngày 17 tháng 06 n�m 2020; 

Can cit Luat Chúng khoán só 54/2019/QH14 aroc Quóc hÙi nuóe Cong hòa X� hÙi Chu 

nghia Viet Nam thông qua ngày 26/11/2019;

C�n cú NghË dinh so 155/2020/NÐ-CP ngày 31/12/2020 cça Chính phù quy dinh chi tiêt thi 

hành mot só dieu cua Luat Chúng khoán; 
Can ct Dieu lë cia Cóng ty Có phán Spiral Galaxy 
Can cú Nghi quyêt �ai hÙi �ông có �ông bat thuong n�m 2021 só 02/NO-DHÐCD/SPI-2021 

ngày 25/08/2021;
C�n cú Biên bán hop HÙi �ông quan trË sÑ 18 1A/2021/SP/BB-HÐQT ngày ARIl./2021.

QUYÉT NGHJ: 
Diêu 1: Thông qua chi tiêt phuong án së dung vôn thu duoc tër �ot chào bán cô phiêu riêng lë, nhu 

sau: 

So tiên d kiên thu �uoe të �ot chào bán là 200.000.000.000 �ông. 

Toàn bÙ s tiên thu droc të �ot chào bán Công ty thure hiÇn nhn chuyên nhugng cô phân cça Công 

ty Co phân Cam Ranh Riviera Resort, cu thê 

+Tên cô phân nhn chuyên nhuong: Cô phân Công ty Cô phân Cam Ranh Riviera Resort 

+ Lo¡i co phân nhn chuyên nhuong: Cô phân phô thông, ty do chuyên nhuong 

+ sÑ luong cô phàn du ki¿n nhn chuy�n nhurgng: 15.385.000 cò phàn, tuong duomg 26,53% vôn 
diêu lÇ Công ty Cô phåân Cam Ranh Riviera Resort. 

+Tong giá trË giao djch nhn chuyên nhuomg cô phân då kiên: 200.000.000.000 �ông. 

+Ben chuyên nhuong: Bà Ti¿t Thanh Vân, só CMND: 225266847, câp ngày 03/12/2016, noi 

c¥p: CA tinh Khánh Hòa. 

Thöi gian du kién giäi ngân sÑ tiÁn thu �uçec t dot chào bân: Qiy IV/2021 sau khi Công ty hoån tát 

dot chào bán. 

Trong truong høp só tièn thu dugc tië �ot chào bán không dç nhr dyr kién cça Công ty, HÙi dông 
quan tri së tim kiém nguòn vón khác �é thuc hiÇn nhn chuyén nhugng toàn bÙ cô phân nêu trên 
hoãc giäm só luong có phàn nhn chuyén nhuong theo só tiên thu �uoc të dot chào bán dê phù hgp 

voi tinh hinh ho¡t �Ùng sån xuât kinh doanh cça Công ty. 



Dieu 2; Giao và iy quy�n cho Tong Giám dóc Công ty triên khai thuc hiÇn ký kêt høp �Óng và các 
thù tuc có liên quan �ê hoàn thành viÇc nhn chuyên nhugng cô phân và dot chào bán cô phiêu 
riêng lë cça Công ty �åm bào tuân thù NghË quyêt và các quy dËnh pháp lut hiÇn hành. 

Dieu 3: Nghi quyêt có hiÇu lrc kê tië ngày ký. Các thành viên HÙi �ông quan tri, Ban Tông Giám 
�ôc và các bÙ phn có liên quan chju trách nhiÇm thi hành nghË quyêt này. 

Noi nhan: 
Nhu Dieu 3 
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