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NGHJ QUY£T
DAI HOI D6NG C6 DONG BAT THITONG NAM 2013
CONG TY CO PHAN HUNG VLPONG
Can c(f Luat doanh nghiep;
Can CLf Dieu le td chCfC va hoat dong cua Cong ty C6 phan Hung VLfang;
Can c(f vao Bien ban kiem phieu Dai hoi ddng c6 dong bat thLfang nam 2013 ("Dai hoi") ngay
06/12/2013 cua Cong ty C6 phan Hung Vu-ong ("Cong ty").

QUYET NGHj
OIEU 1: PHE DUYET VIEC CHiNH SIJA DIEU LE CONG TY VE PHAN V6N DIEU LE
«>

Phe duyet viec chinh siia Dieu le Cong ty ve phan von dieu le tang tu- 791.976.690.000 dong
len 1.199.999.930.000 dong.

DIEU 2: PHE DUYET KE HOACH HUY DONG V6N
*>

Phe duy£t Ke hoach huy dong von cua Cong ty, npi dung chi tiet nhu1 sau:

I.

T6NG S6 LU'ONG C6 PHAN D(f KIEN CHAO BAN

1.

T6ng s6 lu'gng co phin dy kiln chao ban t6i da: 30.000.000 co phan (ba rmea\u co
phan)

2.

Phu'o'ng thirc huy dong vdn: chao ban rieng le, chia ra lam hai (02) dgt chao ban each
nhau it nhat sau thang vai so luwig co phan dy kien chao ban cho moi dgt la:

3.

2.1

Ogt 1: toi da 20.000.000 co phan

2.2

Dgt 2: toi da 10.000.000 co phan

Thai gian chao ban:

II.

3.1

Dgt 1: dy kien tru-ac 30/06/2014

3.2

Dgt 2: dy kien trimc 31/12/2014

PHE DUYET PHUONG AN HUY DONG V6N CHI TIET
1.

Loai c6 phan

Co phan pho thong

2.

Menhgia

I 10.000 dong/co phan

3.

Phu'o'ng thu>c chao ban

| Chao ban rieng le
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4.

Ooi tu'O'ng chao ban

Cac nha dau tu1 trong nu^c, nha dau tu niroc ngoai
Tieu chi lya chpn nha dau tu>:
*

Co nang lye tai chinh, co cam ket gSn bo Igi fch
lau dai vai doanh nghiep va h6 trg doanh nghiep
ve mot trong cac ffnh vyc quan trj doanh nghiep;
nang cao nang lye tai chfnh; chuyen giao cong
nghe mai; ma rpng thj truing cung cap djch vu

*

5.

So lu'gng nha dau tu'

6.

So lu'O'ng co phan dy kiln
chao ban

Co ty le sa h&u co phan sau dgt chao ban phu hop
vai quy djnh phap luat.
100 nha dau tue

Tong so lu-gng co phan dy kien chao ban toi da
30.000.000 co phan, chia ra lam hai (02) dot chao ban
each nhau it nhat sau thang vai so licgng co phan dy kien
chao ban cho m6i dgt la:
»

Dgt 1: t6i da 20.000.000 co phan

*

Dgt 2: t6i da 10.000.000 co phan

7.

Tdng gia trj co phieu chao
ban theo menh gia

T6i da 300.000.000.000 d6ng

8.

Gia chao ban dy kien

Oy quyen cho Hoi dong Quan tri ("HDQT") dam phan vai I
nha dau tic de chot mire gia phu hgp, nhung khong thap i
han 28.000 dong/co phan

9.

Han che chuyen nhu'O'ng

Co phan mai phat hanh trong dgt chao ban rieng le chiu
han che chuyen nhtrgng ft nhat 01 (mot) nam ke tir ngay
hoan thanh dgt chao ban, theo quy djnh cua phap luat.

10.

Phu-ang an su> dung sd tien
thu du'O'c tii' dot chao ban:

Nang cao nang lye tai chinh cong ty, tiep tuc dau tip ma
rang san xuat kinh doanh, phat trien thj truang.

III.

PHE DUYET CAC CONG VIEC LIEN QUAN DE HOAN THANH QUA TRJNH TANG VON
DIEU LE

1.

Phe duyet viec tang v6n dieu le tu-o'ng li'ng vai tong menh gia cd philu phat hanh
Phe duyet viec tang von dieu le cua Cong ty tirang Cmg vai tong menh gia so licgng co phan
thyc te phat hanh theo tCcng dgt chao ban rieng le neu tai Dieu 2 Muc I va Muc II tren day.

2.

Chinh su>a Di§u le Cong ty v4 phan vdn dieu le can cu> tren kit qua thyc te phat hanh
Phe duyet viec si>a doi Oieu 5 Dieu le Cong ty (quy djnh ve v6n dieu le va tong so co phan
luu hanh) theo ket qua thyc te cua viec phat hanh theo tCmg dgt chao ban rieng le neu tai
Dieu 2 Muc I va Muc II tren day.

3.

Phe duyet viec dang ky lu'u ky va niem yet bo sung so co phieu phat hanh them

Phe duyet viec dang ky liru ky bo sung tai Trung tarn liru ky Chirng khoan Viet Nam ("VSD")
va dang ky niem yet bo sung tai Sa Giao dich Chirng khoan Thanh pho Ho Chi Minh
("HOSE") cho toan bo s6 lirgng co phan thirc te phat hanh theo tirng dgt chao ban rieng le
neu tai Dieu 2 Muc I va Muc II tren day.
4.

Uy quyin cho HDQT

4.1.

Lap va trien khai phu'O'ng an chao ban chi tiet

4.2.

•

Lap phuang an chao ban chi tiet cho tirng dgt chao ban;

•

Lira chpn thai diem ti>ng dgt chao ban phu hgp, sao cho co Igi nhat cho co dong va cho
Cong ty;

•

Quyet dinh so lirgng co phan; Gia ban co phan chi tiet cho tu-ng nha dau tir; thai gian han
che chuyen nhirgng co phan vai ticng nha dau tu1 va cac dieu khoan dieu kien chi tiet
khac trong phu'O'ng an cho ti>ng dgt chao ban;

•

Uy quyen cho HDQT thyc hien thu tuc xin giam ti le njim giCr cua nha dau tLf nu'b'c ngoai
tai Viet Nam doi vdi co phieu HVG ("ty le n§m giQ1") trong thai gian thtrc hien cac dgt
chao ban (neu can thiet) de dam bao cho nha dau tip nmyc ngoai dugc mua du ti le dang
ky trong dgt chao ban ma khong vu-gt ty le n§m giCp theo quy djnh tai Quyet dinh so
55/2009/QD-TTg ngay 15/04/2009 cua Thu tiwng Chfnh phu;

•

Thyc hien cac thu tuc can thiit de trien khai phimng an chao ban, bao gom ca viec bo
sung, chlnh sfra, hoan chmh theo yeu cau cua cac ca quan quan ly Nha ni^ac sao cho
viec huy dong von cua Cong ty dirge thi/c hien mot each hgp phap va dung quy djnh;

•

Uy quyen cho HDQT lira chpn phu"ang an huy dong thay the (neu can thiet) sao cho viec
huy dong v6n cua Cong ty dirge dam bao thanh cdng va dung quy dinh cua phap luat.
Cac dieu khoan chao ban trong phirang an thay the phai dam bao co Igi nhat cho co
dong va Cong ty.

Lap h6 sa dang ky Imj ky va niem yit b6 sung: thyc hien cac thu tuc, cong viec va lira
chpn thai diem thfch hgp de dang ky lu>u ky bo sung tai VSD va dang ky niem yet bo sung tai
HOSE cho toan bp so lirgng co phan thi/c te phat hanh them cua tirng dgt chao ban.

4.3.

Thu'c hien cac thu tuc thay doi dang ky doanh nghiep cua Cong ty lien quan ten viec
thay ddi vdn dieu le theo kit qua cua tirng dgt chao ban neu tren vai C<y quan nha
nu'6'c co tham quyen;

4.4.

Tuy tirng tru'd'ng hgp cu thi, HDQT dime uy quyen cho Tong Giam ddc d§ thyc hien
mot hoac mot so cac cong viec cu the neu tren day.

TM. D^mOl O6NG CO DONG
HDQT,

GOC MINH
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BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƢỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƢƠNG
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM


Thời gian

: Lúc 08 giờ, ngày 06 tháng 12 năm 2013



Địa điểm

: Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI
A. Báo cáo kiểm tra tƣ cách cổ đông:
Sau khi Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ theo Điều lệ Tổ
chức và Hoạt động của CTCP Hùng Vương, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước
toàn thể Đại hội:
1. Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy
quyền hợp pháp bằng văn bản.
2. Số cổ đông tham dự Đại hội là 119 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 104.929.100 cổ
phần, đạt 87,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Hùng Vương.
3. Căn cứ Điều 18 của Điều lệ CTCP Hùng Vương, ĐHĐCĐ thường niên đã hội đủ điều kiện
đế tiến hành.
B. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thƣ ký Đại hội và Ban kiểm phiếu
Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:
1. Đoàn chủ tịch:
-

Ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ:

Chủ tọa

-

Ông Hà Việt Thắng - Phó chủ tịch HĐQT:

Ủy viên

-

Bà Vũ Ngọc Hạnh Dung - Phó giám đốc BP Kế toán Tài Chính:

Ủy viên

2. Thƣ ký Đại hội:
-

Ông Nguyễn Thanh Tùng

-

Bà Lữ Thị Thùy Dương

-

Bà Phạm Thị Huệ

3. Ban Kiểm phiếu:
-

Ông Võ Minh Phương – Trưởng ban

-

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1

-

Bà Trần Thị Mỹ Ngọc

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
Ông Võ Minh Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại
hội.
Căn cứ 02 Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội về (i) Chỉnh sửa Điều lệ về phần vốn điều lệ và
(ii) Kế hoạch huy động vốn. Kết quả biểu quyết như sau:


Vấn đề 1: Phê duyệt việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ tăng từ
791.976.690.000 đồng lên 1.199.999.930.000 đồng.
Nội dung

Số phiếu

Số cổ phần Biểu quyết

Tỷ lệ (%)

106

104.719.686

99,79%

Phiếu biếu quyết “Không đồng ý”

0

0

0%

Phiếu biếu quyết “Không có ý kiến”

1

765

0,01%

12

208.649

0,2%

119

104.929.100

100%

Phiếu biếu quyết „Đồng ý‟

Phiếu không hợp lệ (*)
TỔNG CỘNG

(*): Cổ đông tham dự họp nhưng không bỏ phiếu biểu quyết
Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu
biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 1 là 106 phiếu, tương đương 104.719.686 cổ
phần, chiếm tỷ lệ 99,79%.


Vấn đề 2: Phê duyệt Kế hoạch huy động vốn
Nội dung

Số phiếu

Số cổ phần Biểu quyết

Tỷ lệ (%)

101

104.657.091

99,74%

Phiếu biếu quyết “Không đồng ý”

0

0

0%

Phiếu biếu quyết “Không có ý kiến”

6

63.360

0,06%

12

208.649

0,2%

119

104.929.100

100%

Phiếu biếu quyết „Đồng ý‟

Phiếu không hợp lệ (*)
TỔNG CỘNG

(*): Cổ đông tham dự họp nhưng không bỏ phiếu biểu quyết
Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu
biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 2 là 101 phiếu, tương đương 104.657.091 cổ
phần, chiếm tỷ lệ 99,74%.
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D. PHẦN KẾT LUẬN
Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua:
ĐIỀU 1.

PHÊ DUYỆT VIỆC CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ PHẦN VỐN ĐIỀU LỆ
Phê duyệt việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ tăng từ



791.976.690.000 đồng lên 1.199.999.930.000 đồng.
ĐIỀU 2.

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN



Phê duyệt Kế hoạch huy động vốn của Công ty, nội dung chi tiết như sau:

I.

PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƢỢNG CỔ PHẦN DỰ KIẾN CHÀO BÁN

1.

Phê duyệt tổng số lƣợng cổ phần dự kiến chào bán tối đa: 30.000.000 cổ phần
(ba mươi triệu cổ phần)

2.

Phƣơng thức huy động vốn: chào bán riêng lẻ, chia ra làm hai (02) đợt chào bán
cách nhau ít nhất sáu tháng với số lượng cổ phần dự kiến chào bán cho mỗi đợt là:

3.

II.

2.1

Đợt 1: tối đa 20.000.000 cổ phần

2.2

Đợt 2: tối đa 10.000.000 cổ phần

Thời gian chào bán:
3.1

Đợt 1: dự kiến trước 30/06/2014

3.2

Đợt 2: dự kiến trước 31/12/2014

PHÊ DUYỆT PHƢƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN CHI TIẾT

1. Loại cổ phần

Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

3. Phƣơng thức chào bán

Chào bán riêng lẻ

4. Đối tƣợng chào bán



Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước
ngoài



Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi
ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh
nghiệp về một trong các lĩnh vực quản trị
doanh nghiệp; nâng cao năng lực tài chính;
chuyển giao công nghệ mới; mở rộng thị
trường cung cấp dịch vụ
 Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán
phù hợp với quy định pháp luật.

5. Số lƣợng nhà đầu tƣ

Dưới 100 nhà đầu tư

6. Số lƣợng cổ phần dự kiến

Tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa
30.000.000 cổ phần, chia ra làm hai (02) đợt chào
bán cách nhau ít nhất sáu tháng với số lượng cổ
phần dự kiến chào bán cho mỗi đợt là:

chào bán

 Đợt 1: tối đa 20.000.000 cổ phần
 Đợt 2: tối đa 10.000.000 cổ phần
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7. Tổng giá trị cổ phiếu chào

Tối đa 300.000.000.000 đồng

bán theo mệnh giá
8. Giá chào bán dự kiến

Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư để
chốt mức giá phù hợp, nhưng không thấp hơn
28.000 đồng/cổ phần

9. Hạn chế chuyển nhƣợng

Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ
chịu hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 (một) năm kể
từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của
pháp luật.

10. Phƣơng án sử dụng số

Nâng cao năng lực tài chính công ty, tiếp tục đầu tư
mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

tiền thu đƣợc từ đợt chào
bán:

III.

PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG
VỐN ĐIỀU LỆ

1.

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tƣơng ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát
hành
Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng
cổ phần thực tế phát hành theo từng đợt chào bán riêng lẻ nêu tại Điều 2 Mục I và
Mục II trên đây.

2.

Chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát
hành
Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ
phần lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành theo từng đợt chào bán riêng
lẻ nêu tại Điều 2 Mục I và Mục II trên đây.

3.

Phê duyệt việc đăng ký lƣu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm
Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ
Chí Minh (“HOSE”) cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo từng đợt
chào bán riêng lẻ nêu tại Điều 2 Mục I và Mục II trên đây.

4.

Ủy quyền cho HĐQT

4.1

Lập và triển khai phƣơng án chào bán chi tiết



Lập phương án chào bán chi tiết cho từng đợt chào bán;



Lựa chọn thời điểm từng đợt chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và
cho Công ty;



Quyết định số lượng cổ phần; Giá bán cổ phần chi tiết cho từng nhà đầu tư; thời gian
hạn chế chuyển nhượng cổ phần với từng nhà đầu tư và các điều khoản điều kiện
chi tiết khác trong phương án cho từng đợt chào bán;



Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục xin giảm tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam đối với cổ phiếu HVG (“tỷ lệ nắm giữ”) trong thời gian thực hiện
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các đợt cháo bán (nếu cần thiết) để đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài được mua
đủ tỉ lệ đăng ký trong đợt chào bán mà không vượt tỷ lệ nắm giữ theo quy định tại
Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ;


Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc
bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao
cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy
định;



Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho
việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của
pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi
nhất cho cổ đông và Công ty.

4.2

Lập hồ sơ đăng ký lƣu ký và niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc
và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm
yết bổ sung tại HOSE cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thêm của
từng đợt chào bán.

4.3

Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới
việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của từng đợt chào bán nêu trên với Cơ
quan nhà nƣớc có thẩm quyền;

4.4

Tùy từng trƣờng hợp cụ thể, HĐQT đƣợc ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực
hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Đại hội kết thúc vào 11h30 cùng ngày.
Biên bản này đã được Thư ký Đại hội đọc trước Đại hội và được toàn thể Đại hội thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THANH TÙNG
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