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NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ 

 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019; 

 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái 

phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh 

nghiệp ra thị trường quốc tế; 

 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; 

 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ. 

 Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Phan Vũ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông bất thường để xem xét biểu quyết về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng 

lẻ kèm điều kiện chuyển đổi cho Nhà Đầu Tư là Tập đoàn Asia Pile Holdings,  cụ thể 

như sau:  

1. Thông tin về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ: 

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ. 

- Mã Trái Phiếu: PVICH2227001 

- Mệnh giá phát hành: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng/Trái Phiếu). 

- Số lượng Trái Phiếu chào bán: 110 Trái Phiếu (Một trăm mười Trái Phiếu) 

- Tổng giá trị phát hành: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng) 

- Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá. 

- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam 

- Mục đích phát hành : cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp: Thanh toán khoản nợ 

đến hạn cho Công ty TNHH MTV Phan Vũ Long An theo Biên bản thỏa thuận số 

01-12/PVI-PVLA ngày 31/01/2022 với tổng giá trị là: 110.000.000.000 đồng (Một 

trăm mười tỷ đồng), đến hạn thanh toán chậm nhất vào ngày 31/01/2023 

- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, và không có 

tài sản đảm bảo. 

- Kỳ hạn Trái Phiếu: 05 năm (tính từ Ngày phát hành). 

- Thời gian phát hành dự kiến: chậm nhất ngày 31/01/2023. 



- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành. 

- Phương thức trả gốc và lãi :  

• Trả gốc vào cuối năm thứ 05 từ ngày phát hành trong trường hợp trái chủ không thực 

hiện quyền chuyển đổi. 

• Kể từ ngày phát hành, Lãi được trả định kỳ 6 tháng 1 lần, và mỗi lần trong thời hạn 

của Trái phiếu với mức lãi suất được tính = (Lãi suất tham chiếu + (cộng) 1,5% (Một 

phẩy năm phần trăm) * giá trị Trái phiếu. Ngày xác định Lãi suất tham chiếu: được 

xác định 06 tháng 01 lần kể từ ngày phát hành Trái phiếu, ngày xác định Lãi suất 

tham chiếu cho kỳ thanh toán Lãi Trái Phiếu đầu tiên là ngày phát hành Trái phiếu. 

- Điều kiện chuyển đổi : Chậm nhất là 03 (ba) tháng trước Ngày đáo hạn của Trái 

Phiếu, Người sở hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ thông báo cho Tổ chức phát hành về 

việc có chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu thành cổ phiếu hay không 

chuyển đổi. Đồng thời đó, giữa Tổ chức phát hành và Người sở hữu Trái Phiếu phải 

xác nhận sự đồng thuận bằng văn bản về việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu. 

- Giá chuyển đổi : Giá chuyển đổi là giá trị sổ sách trong báo cáo tài chính hợp nhất 

của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ tại thời điểm 31/12  năm trước liền kề. 

- Chuyển đổi trái phiếu trước hạn : khi xảy ra sự kiện vi phạm, Người sở hữu Trái 

Phiếu được quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trước hạn, số cổ phiếu chuyền 

đổi= (gốc+lãi chưa thanh toán+lãi phạt)/ giá trị sổ sách cổ phiếu năm liền kề. 

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển 

đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua, cụ thể như sau : 

- Lập và triển khai phương án chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi ; 

- Lựa chọn nhà đầu tư trái phiếu; 

- Báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan; 

- Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty 

liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ khi tiến hành chuyển đổi trái phiếu thành 

cổ phiếu; 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến phương án phát hành trái phiếu. 

 Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 

Công ty và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết 

này.  
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