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Cdn cir theo hsp d6ng thAm dinh giA sO +SOZ-15/t{E-TDG-SGN ngdy 09/08/2015 gifr'a
C6ng ty C6 PhAn DAu Tu Ph6t Tri0n Dich VU C6ng Trinh COng Cdng Duc Long Gia Lai vd
C6ng ty C6 PhAn ThAm Dinh Gi6 E
C6ng ty

Xim (EXIMA).

EXIMA ct r-rg cAp th6ng b6o k6t qui thAm dinh gi6 sO SCX+gZ6l1543XIMA ngdy

12 thdng 10 ndm 2015 voi c6c nQi dung sau diy:

1. Khfch hilng thim ilinh

-

Kh6ch

gi6

hdng : CflNC TY CI, DAU TLI PHAT TRIEN DICH VU CflNG TRiNH
C6NG CqNG DUC LONG GIA LAI

- Dia chi
- DiQn

: 43

tho4i

- MST

Ly Nam D6, Phuong Trdr 86, TP.

:0593829021

Pleikr-r,

T.Gia Lai, Vi0t Nam.

irax: 0593829021

:5900437257

- D4i di6n

boi

: 6119

CI{U SY HOAT - Gi6m d6c lim dai diqn

2. Tni sin thAm ilinh gi6
Diu tu Ph6t Tri6n Dich vr:r C6ng Trinh COng CQng
Eirc Long Gia Lai; COng ty CP Cne Uien C6 pric Long Gia Lai vd COng ty CP Khodng Siin
Gi6 tri doanh nghiQp cira C6ng Ty CP

vd LuyQn

I(im TAy Nguy0n.

3. Thb'i tli6m thflrn tllnh gi6:
T4i thoi diem: ngdy 30/0612015

4. Mgc dfch thirn dinh

gi6:

Ttr v6n gia tri m6i c6 phAn dd phft hdnh vd chuy6n
ph6p luQt hien hdnh.

5. C[n

cir phrlp

lf

Xem chi ti6t tai phrJ hrc 1A.
Trang 1/5

nhucr.

ng co phAn theo qu1' clinh cia

6. Co s0 gi6 tr!

-

cria

tii sfln thffm illnh gi6

g6t dQng sin

: Co sd giS,tri thf truong

DQng s6n

+ M6y thiCt bi
+ Phuong tiQn vqn tdi:

-

SO liQu

tdi

chinh

Ccv so

gi6

: Co srv gi6

trithitrudng
tri phi thi trudng

7. Gie thi6t vi gii thitit elqc biQt: Kh6ng c6.

8. Cfch ti6p cfln, phudng phfp thim ilinh

gi6

Cdncf theohucrngd6ntai Nghi dlnh s6 SSIZO|IAID-CP ngdy

1810112011 cira Chinh

.^

I
,
A
plru v0 viOc chr-rydn Doanh nghiQp 100% v6n Nhd nucvc thdnl-r COng ty C6 phdn vd T1-r6ng

tu s6 tZl l2}l4lTT-BTC ngdy 05l9l2\l4 cua BQ Tdi chinh hr-rcrng d6n xu ly tdi chinh vd x6c
dinh gi6 tri doanh nghiQp khi thlrc hiQn chuyOn doanh nghiQp lO0% v6n Nhd nudc thdnh c0ng

ty c6 phAn.

9.

KOt

9.1 Gi6

qui thAm illnh gif

tr! doanh nghi6p Cdng Ty CP DAu tu Phrit Tri6n Dich vu COng 'frinh COng

CQng Dric Long Gia

Lai

- Gi6 tri V6n chu so hiru trudc thAm dinh gi6 (theo s6 sdch) ctra C6ng Ty CP EAu tu Ph6t

;l

(DfuUUW B6n maoi sdu tjt tdm trdm ba macti *6t nie, hai n'dnt bay mro'i titnt nghin
bdy trdm ndm mr.roi ldnt ding).
tr-r Ph6t

Tri6n Dich vp C6ng Trinh C6ng CQng Dfc Long Gia Lai: 14.905 d6ng.
(DgUgJhu; Mtrd'i b1n nghin ch{n trdm ld ndm d6ng).
mQt c6 phAn sau thAm dinh gi6 (xdc dinh 1ai theo gi6

thi truolg ) cua Cong 'fy

CP DAu tu Phdt Tri6n Dich vu COng Trinh C6ng CQng Dirc Long Gia

Lai: 10.800 d6ng.

@-@yha;Mrdi nghin tdm trdm ding).
9.2 Gi6 tridoanh nghiQp Cdng ty CP Khofng Sin vh LuyQn I(im Tfly Nguy0n

- Gi6 tri V6n ohu so hiru truoc thAm dinh gi6 (theo s6 sdch) cua C6ng ty CP l(ho6ng San

vi

Luy6n ICm T6y Nguydn : 125.937.953.590 d6ng.
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Gi6 tri mQt c6 phAn tru6c thAm dinh gi6 (theo s6 sdch) c[ra C6ng Ty CP EAu

- Gi6 tri

'\i

P7

Tri6n Dich vp COng Trinh C6ng CQng Duc Long Gia Lai : 46.831.218.755 d6ng.

-

I

6. Co s0 gi6 tri

-

cria

tii sf,n thffm illnh gi6

e6t dQng sin
DQng

: Co sd

sin

+ M6y thiCt bi

: Co sd gi6

+ Phuong tiQn v4n tdi:

-

SO liQu

7.

giatri thf trucrng

tdi

GiA thi6t

chinh

Ccv so

gi6

: Co srv gi6

trf phi thi trr"rdng

trithitrudng
tri phi thi trudng

vi gii thitit tlqc biQt: Kh6ng c6.

8. Cfch ti6p cfln, phucrng phfp thim ilinh

gi6

Cdnctltheohucrngddntai Nghi dlnh s5 SSIZO|IAID-CP ngdy

1810112011 cira Chinh

.^

I
,
;.
phu v0 viOc chr-rydn Doanh nghiQp 100% v6n Nhd nucvc thdnl-r C6ng ty C6 phdn vd Th6ng

tu s6 tZl l20l4lTT-BTC ngay 0519l2ol4 cua BQ Tdi chinh hucrng d6n xu ly tdi chinh va xdc
dinh gi6 tri doanh nghiQp khi thlrc hiQn chuy6n doanh nghiQp lO0% v6n Nhd nu6c thdnh cOng

ty c6 phAn.

9.

qui th6m illnh gif

KOt

9.1 Gi6

tr! doanh

nghiCp Cdng Ty CP

CQng Dric Long Gia

Diu tu Phrit Tri6n Dich vu COng frinh

C0ng

Lai

- Gi6 tri V6n chu so hiru trudc thAm dinh gi6 (theo sd sdch) ctra C6ng Ty CP EAu tu Ph6t

;l

(DfuLUW B6n maoi sdu rjt fim trdm ba macti *6t triCn hai trdnt bay mro'i titnt nghin
bdy trdm ndm mr.roi liim d6ng).
tr-r Ph6t

Tri0n Dich vp C6ng Trinh C6ng CQng Dric Long Gia Lai: 14.905 d6ng.

(Ag1gtlnt; Mad'i b1n nghin ch{n trdm ld ndm ding).

CP DAu tu

mQt c6 phAn sau thAm dinh gi6 (xdc dinh 1ai theo gi6

Phit Tri6n Dich vu COng Trinh C6ng

CQng

thi truolg ) cua C6r-rg Ty

Dirc Long Gia Lai: 10.800 d6ng.

@anryha;Mr.rdi nghin tdm trdm ding).
9.2 Gi6 trf doanh nghiQp Cdng ty CP Khofng Sin vh LuyQn I(im

Tiy

Nguy0n

- GiA tri V6n chu so hiru truoc thAm dinh gi6 (theo s6 sdch) cua Cdng ty CP l(ho6ng San

vi

Luy6n ICm Tdy Nguydn : 125.937.953.590 d6ng.
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Gi6 tri mQt c6 phAn trudc thAm dinh gi6 (theo s6 s6ch) cira C6ng Ty CP EAu

- Gi6 tri

'\i

P7

Tri0n Dich vp COng Trinh C6ng CQng Duc Long Gia Lai : 46.831.218.755 d6ng.

-

I

Biing chi.r:

Mlt

trdm hai rnu'oi tdm fj, ch[n trdm ba muo'i bdy triQu chfn trdnt niint ntu'cti ba

nghin ndrn trdm chin mao'i ding).

-

GiA

Luy0n

tri mQt c6 phAn

I(m

tr-r:6c thAm dinh gi6 (theo s6 s6ch) cua C6ng

ty CP I(ho6ng Sdn vd

Tdy Nguy0n : 10.014 d6ng.

(BfuKhft:-Madi nghin

khOng trdm madi

b\n ding).

- Gi6 tri mQt c6 phAn sau thAm dinh gia (xac dinh lai theo gi6 thi truong ) cua Cong ty CP
Kho6ng Sin vd LuyQn Kim Tdy Nguy6n : 1'0.213 d6ng.

(ruCJha;Mud'i nghin hai trdm madi ba ding).
9.3 Gi6 tridoanh nghiQp Cdng ty CI'>Ctr5 Uien G5 Ot'c Long Gia Lai

-

Gidr

tri V6n chu so hfr'u trr-roc thAm dinh gi6 (theo s6 sdch) cua C0r-rg ty CP CnC

Uien Cd

Dirc Long Gia Lai :35.431.876.117 d6ng.
Bdng chtr; Ba mtcti liim ty b6n trdru ba muoi mtjt n"i€tt tdnt triim bdy mro'i sirtt nghin ntot
trdm mudi bdy d1ng).

-

Gi6 tri mQt c6 phAn tru6c thAm dinh gi6 (theo sd sdch) c[ra Cdng ty CP Cne Uien C6

Eirc Long Gia Lai : lO.l23 ddng.

(AryUhu;Mudi nghin

m1t triim hai mrcti ba dong).

- Gi6 tri mQt co phdn sau thAm dinh gi6
CnC Uien G6

Duc Long Gia Lai :10.456

(BnuUW Madi

(xdrc

dinh lai theo gi6 thi tlucrng ) COng ty CP

d6ng.

nghin b6n n'iim ndm mto'i satr

I
0!

4,

d6ng).

9.4 Nhgn tllnh v6 ti lQ ho6n AOi gita CTCP Dflu tu

I

Phit tri6n Dlch vu COng trinh

Cdng

lAi\

I.\

cQngDri'cLongGiaLaiv}rCTCPcn6ni6nc5ori,cLongGiaLaiv}rCTCl,KSvirLtryQn<
Kim Tiy Nguy6n:
Theo k6t qr,ri dinh gt(r,

ti

lQ

gia tri c6 phAn sau thAm dinh gi6 cua Cf'CP DAu tu Phdt tri6n

Dich vtr C6ng trinh C6ng cQng Df'c Long Gia Lai vd gi6 tri c6 ph6n sau thAm dinh gi6 cira
CTCP CnO Uien G6 Duc Long Gia Lai r,ir gi6 tri cd phdn
LuyQn

-

I(im

sar-r

thArn dinh gi6 cua C'|CP KS

TAy Nguy6n nhtr sau:

Ti lQ gi6 tri c6 phAn

sau thAm dinh gi6 cira CTCP Ddu ttr Ph6t tri€n Dich vu Cong

tlinh

C6ng c6ng Dirc Long Gia Lai vd gi6 tri c6 phAn sau thAm dlnh gi6 cira CTCP CnO Ulen C5
Dirc Long Gia Lai ld 1,0321 (10.800i 10.456).

-

Ti lQ gi6 trf c6 phAn

COng cQng

sau thArn dinh gi6 cira CTCP DAu tu Ph6t triOn Dich vu COng trinh

Eirc Long Gia Lai vd gi6 tri

cO phAn sar-r thAm

dinh gi6 cua CTCP KS Lr-ry€n I(inr

Tdy Ngr"ry0n ld 1,057:1 (10.800/10.213).

-

Hai ti

lQ trQn

ld phu ho.p cho phuor-rg 6n ho6n d6i theo ti 10 1:1 gifi'a CTCP EAu tu Ph6t

tri€n Dfch vu C6ng trinh COng cQng Dirc Long Gia Lai vd CTCP CtrO UiOn C6 Ouc Long Gia

Lai vd ti

lQ

ho6n d6i 1:1 giira CTCP DAu tu Ph6t tri6n Dich vU COng trinh C0ng cQng EiLc

Long Gia Lai vd CTCP I(S vd Luydn Kim Tdy Nguy€n.

10.Nhirng tliiiu hiQn kdm theo k6t qui thim tlinh gi6
KOt

qui x6c dinh gi6 tri doanh nghiQp

dr-roc

tinh to6n tr6n co so c6c so lier:, 1-ro so do

C6ng Ty CP DAu tu Ph6t Tri6n Dich vU C6ng Trinh C6ng CQng Dirc Long Gia Lal cung c6p.
C6ng ty Cdng Ty CP DAu tu Ph6t Tri6n Dich vp C6ng Trinh C6ng CQng Eirc Long Gia Lai

chiu tr6ch nhiCrn vA ph6p ly vd tinh

chir-r1-r

xitc, trung thr,rc. dAy du c[ra R6o crio tai chinir.

s6ch k0 to6n vd ki0m liO thUc t6. phnn phOi

sS

loi nhu0n, xu' 1y tdi chinh tai thd'i cliirn rac dinh

gi6 trf doanh nghiQp O6i vOi c6c tiri liQu cung c6p.

Ktit

cluA

xirc dlnh gi6 tri doanh nghiQp noi trOu chi dtroc str dung d0 theo muc dicli ghi

rr€n th6ng b6o k6t qLri thAm clinh gi6. ThAm dinh vi6n hodn todn kh6ng chiLr

bit

k1' trhch

nhiqis ph6p iy ndo vd k6t qui thAm dinh n6u th6ng b6o k6t qua ndy duo-c st' clung ngoai rruc
clich dd duoc ydu cAu.
'
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td ho[c qr-ry0n
h€ kinh
-,
ThAm
dinh vi6n vd nhtng nguoi tham gia tn-rc ti6p khdng co

loi kinh t6 nhr.r g6p v6n

cO phAn,

cho vay hodc vay v6n tir kir6ch hing, khOng ld cO clong chi
a

ph6i cua kh6ch hing hodc kv ktit hqp d6ng gia c6ng dich vu, dai ly ti0r-r tiru hdr-rg hria va
kh6ng co x6y ra b6t

k!

tri doanh nghiQp duoc

hodrr thdnh trong diOu kien gicri han

h6 so tai liQu ciuo-c cung cAp vd c6c thdng tin thi
trong

qr-r6

trr-rcrng md COng

boi

ty EXIN4A thu thAp

cac

du'irc

trinh x6c dinh gi6 tri doanh nghiQp.

K6t qu6 thAm dinh gi6 dugc tinh to6n trong diOu kiqn thi trucrng giao dich bdt dQng san tai
thcyi di6m thAm

dinh gi6 ph6t tri6n binh thuong. Trong trud'ng hgp c6c cl-rinh sAch tiLi

A6t Oai ctra Nhd nuoc thay d6i,

UNG

)

PH,

rDlN/

xung dQt lqi ich ndo.

KOt qui x6c dinh gi6

'-

thi truong co nhidu biOn dQng s0 lim clio kOt quii

.1.

gra tnav ool.

11. Thd'i h4n c6 hiQu lqrc cria k6t quti thim dinh gi{

c1-rii-rir

ti"rAm dinh

XN
,H0(

Thdi h4n su dpng kot qui thAm clinh gi6 trong chimg thu tinh

tt)r ngdy ph6t hdnh

la 06

th6ng.

12.

Cdc

tii liQu kim theo

Phu lqc 1A: C6c vdn bdn ph6p

lf

hien hdnh

+ Th6ng bdo k€t qud thiim dinh gid daqc phdt hdnh 03 bdn chlnh. Ctip cho khdch hitng
02 bdn chinh; Lwu tqi COngty EXIMA: al ban chinh'
+ Moi hinh thac sao chrip Chwng tha thiim dinh giir khong co str ding y biing vdn
ban ctia C6ng ty EXIMA diu ld hdnh vi vi phqmpha luqt./.
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CTCP ĐTPT DỊCH VỤ CÔNG
TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC
LONG GIA LAI
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Pleiku, ngày … tháng … năm 2015

/NQ-ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

;

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/QH-13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức
Long Gia Lai;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ..... tháng .... năm
2015

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua việc điều chỉnh và
bổ sung Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số
01/NQ-ĐHĐCĐ2015 ngày 29/5/2015 thông qua. Cụ thể việc điều chỉnh và bổ sung
như sau:
PHƢƠNG ÁN PHÁT HÀNH
1.
Loại cổ phần (điều chỉnh phần "Chi tiết về phƣơng án phát hành và
hoán đổi")
Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn tất việc
phát hành.
2.
Phƣơng pháp xác định giá cổ phiếu và tỷ lệ hoán đổi (bổ sung phần
"Chi tiết về phƣơng án phát hành và hoán đổi")
2.1 Phƣơng pháp xác định giá cổ phiếu
a. Giá cổ phiếu DL1:
Mức giá được chọn làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là 10.800 đồng/cổ
phiếu. Đây là mức giá trung bình giao dịch trên thị trường của DL1 trên Sàn Giao dịch
Chứng Khoán Hà Nội trong thời gian từ ngày 01/06/2015 đến ngày 30/06/2015.
b. Giá cổ phiếu Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên
Mức giá được chọn làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là 10.114 đồng/cổ
phiếu. Mức giá này này được xác định dựa trên trung bình giá của hai phương pháp
như sau:
Phương pháp 1: Giá trị sổ sách của Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim
Tây Nguyên tại ngày 30/6/2015
Giá trị một cổ phần trước thẩm định giá (theo sổ sách) của Công ty CP
Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên : 10.014 đồng/cổ phiếu
Phương pháp 2: Xác định theo giá thị trường dựa trên báo cáo thẩm định
giá của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá EXim

1

Theo Thông báo thẩm định giá số SGN4976/15/EXIMA ngày 12 tháng 10
năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá E Xim thì giá trị một cổ phần của Công
ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên : 10.213 đồng/cổ phiếu
c. Giá cổ phiếu Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai
Mức giá được chọn làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là 10.290 đồng/cổ
phiếu. Mức giá này này được xác định dựa trên trung bình giá của hai phương pháp
như sau:
Phương pháp 1: Giá trị sổ sách của Công ty CP Gỗ Đức Long Gia Lai tại
ngày 30/6/2015
Giá trị một cổ phần trước thẩm định giá (theo sổ sách) của Công ty CP Gỗ
Đức Long Gia Lai : 10.123 đồng/cổ phiếu
Phương pháp 2: Xác định theo giá thị trường dựa trên báo cáo thẩm định
giá của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá EXim
Theo Thông báo thẩm định giá số SGN4976/15/EXIMA ngày 12 tháng 10
năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá E Xim thì giá trị một cổ phần của Công
ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên : 10.456 đồng/cổ phiếu
2.2 Căn cứ xác định tỷ lệ hoán đổi
Hội đồng quản trị căn cứ vào (i) phương pháp xác định giá cổ phiếu và (ii) ý
kiến của đơn vị thẩm định giá để đưa ra tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa DL1 và 02 Công ty
mục tiêu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tỷ lệ hoán đổi là
1:1 Cụ thể như sau:
Phương pháp xác định giá cổ phiếu nêu tại phần "Phƣơng pháp xác định giá
cổ phiếu"
Từ phương pháp xác định giá cổ phiếu nêu trên, Hội đồng quản trị xác định Tỷ
lệ hoán đổi được dựa trên cơ sở so sánh mức giá được xác định theo các phương pháp
cho cổ phiếu DL1 và cổ phiếu của 02 Công ty mục tiêu. Cụ thể như sau:
 Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của DL1 với CTCP Chế biến Gỗ Đức Long
Gia Lai
Tỉ lệ giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ
Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và giá trị cổ phần sau thẩm định giá của
CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai là 1,049:1 (10.800/10.290).


Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của DL1 với CTCP KS Luyện Kim Tây

Nguyên
Tỉ lệ giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ
Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và giá trị cổ phần sau thẩm định giá của
CTCP KS Luyện Kim Tây Nguyên là 1,068:1 (10.800/10.114).
2.3 Ý kiến của đơn vị thẩm định giá:
Theo thông báo thẩm định giá số SGN4976/15/EXIMA ngày 12 tháng 10
năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá E Xim: "Hai tỉ lệ trên là phù hợp cho
phương án hoán đổi theo tỉ lệ 1:1 giữa CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình
Công cộng Đức Long Gia Lai và CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và tỉ lệ hoán
đổi 1:1 giữa CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
và CTCP KS và Luyện Kim Tây Nguyên." Chi tiết ý kiến của đơn vị thẩm định giá
được gửi kèm theo thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản này.
Với (i) phƣơng pháp xác định giá cổ phiếu và (ii) ý kiến của đơn vị thẩm
định giá nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ hoán đổi đƣợc tính toán
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và làm tròn ở mức 1:1 (01 cổ phiếu DL1 đổi lấy 01 cổ phiếu của CTCP Chế biến
Gỗ Đức Long Gia Lai và 01 cổ phiếu của DL1 đổi lấy 01 cổ phiếu của CTCP KS
Luyện Kim Tây Nguyên)
3.
Danh sách cổ đông của 02 Công ty mục tiêu đƣợc hoán đổi (bổ sung
phần "Chi tiết về phƣơng án phát hành và hoán đổi")

STT

Tên cổ đông

I

Công ty cổ phần chế biến gỗ Tây
Nguyên

1

Số cổ phần
sở hữu

Số cổ phần
hoán đổi với
DL1 (dự
kiến)

Tỷ lệ
hoán đổi

3.500.000

3.360.000

Phạm Thị Bích Loan

800.000

800.000

2

Hồ Hải Đăng

800.000

800.000

3

Nguyễn Tuấn Vũ

800.000

800.000

4

Nguyễn Thị Như Huyền

810.000

810.000

5

Hồ Thị Mỹ Trinh

150.000

150.000

6

Đỗ Thanh

100.000

-

7

Lê Văn Thu

40.000

-

II

Công ty cổ phần khai thác và chế 12.576.630
biến khoáng sản luyện kim Tây
Nguyên

12.076.630

8

Nguyễn Văn Hức

830.000

830.000

9

Trần Văn Phương

830.000

830.000

10

Nguyễn Thị Diễm

830.000

830.000

11

Phạm Thị Hiền

830.000

830.000

12

Vũ Thị Hải

830.000

830.000

13

Nguyễn Thị Lệ Hòa

876.630

876.630

14

Nguyễn Thanh Lâm

870.000

870.000

15

Võ Duy Phong

870.000

870.000

16

Huỳnh Thái Quốc

870.000

870.000

96%

96,02%
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17

Nguyễn Thị Út

870.000

870.000

18

Nguyễn Tường Cọt

870.000

870.000

19

Trần Thị Như Hạnh

600.000

600.000

20

Hoàng Thị Kim Hiếu

750.000

750.000

21

Hà Thị Ngọc Trang

750.000

750.000

22

Võ Thị Thu Hằng

600.000

600.000

23

Nguyễn Trung Kiên

460.000

-

24

Nguyễn Đình Trạc

40.000

-

Tuy nhiên, đến thời điểm chốt danh sách cổ đông của 02 Công ty mục tiêu để
hoán đổi cổ phần của DL1 mà các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên không thực
hiện hoán đổi cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa
chọn và tìm kiếm các cổ đông mới của 02 Công ty mục tiêu nhưng vẫn phải đảm bảo
được (i) tổng số lượng cổ phần được hoán đổi và (ii) tổng số lượng cổ đông được hoán
đổi nhỏ hơn 100 cổ đông.
4.
Niêm yết lại (bổ sung phần "Chi tiết về phƣơng án phát hành và
hoán đổi")
a.
Thực hiện việc niêm yết lại toàn bộ cổ phiếu của DL1 sau hoán đổi cổ
phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
b.
Trong trường cổ phiếu của DL1 sau hoán đổi chưa đáp ứng được các quy
định mới về việc niêm yết lại cổ phiếu (nếu có) của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
thì cổ phiếu của DL1 sau hoán đổi sẽ được đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội.
Điều 2: Chi tiết về các nội dung còn lại trong phương án phát hành và hoán đổi
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua tại Nghi quyết số số
số 01/NQ-ĐHĐCĐ2015 ngày 29/5/2015 vẫn còn hiệu lực.
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giao cho Hội đồng quản trị
triển khai và thực hiện theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TÂN TIẾN
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