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- Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 
                                                      Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company 

- Mã chứng khoán/ Security Symbol: GDT 
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 21/6D Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM 

 21/6D Phan Huy Ich, Ward 14,Go Vap District, HCMC 
- Điện thoại/ Telephone  : (028) 3589 4287  
- Fax    : (028) 3589 4288 
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP 
- Chức vụ/ Position  : Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director 
- Loại thông tin công bố:   định kỳ   bất thường 24h           theo yêu cầu 

Information disclosure type:    Periodic  Irregular     24 hours   On demand 
 

 

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): 
Nghị quyết của HĐQT về các nội dung/ Resolution of the Board of Directors regarding to: 

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/ The first payment of 
2021 cash dividend with the rate of 20%; 

2. Phương án chào bán CP riêng lẻ/ The shares issuance plan under private 
placement; 

3. Thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2018 còn lại kể từ 
ngày 06/01/2022/Approving to free transfer of the final 50% ESOP 2018 shares 
from January 6th, 2022.      

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2021  
tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông.           
This information was disclosed on company’ website on October 25th, 2021. Available at: 
www.goducthanh.com  item Shareholders/ Announcement to shareholders. 

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally 
responsible for any mispresentation. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH            
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC. 

Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director 
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QUYẾT ĐỊNH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

 

 
 
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1:  Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền 
mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). 

 Thời gian thực hiện: Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án tạm ứng cổ 
tức này cho cổ đông vào thời điểm thích hợp, dự kiến cuối tháng 11/2021.   

 
Điều 2: Về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%, HĐQT quyết định 

triển khai phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau: 
 

1. Tên cổ phần :  Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 

2. Mã chứng khoán :   GDT 

3. Loại cổ phần :  Cổ phần phổ thông 

4. Mệnh giá  :  10.000 đồng/cổ phần 

5. Phương thức phát hành :   Chào bán cổ phiếu riêng lẻ  

6. Mục đích chào bán 
: Gắn kết lợi ích của nhà cung cấp và các nơi có   

quan hệ mật thiết với Đức Thành. Đồng thời bổ 
sung thêm vốn lưu động cho Công ty. 

7. Đối tượng chào bán 

1. Tiêu chí nhà đầu tư: các nhà cung cấp và các nơi 
có quan hệ mật thiết với Đức Thành 

2. Danh sách và số lượng CP chào bán cho từng nhà 
đầu tư (không quá 100 nhà đầu tư): ĐHĐCĐ đã ủy 
quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối, trên cơ sở 
bàn bạc với Ban điều hành. 

8. Phương án chào bán 
: Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở 

hữu nước ngoài và không vi phạm quy định về sở 
hữu chéo 

Căn cứ: -   Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành; 

 
- Nghị quyết số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty 

Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 08/05/2021; 

 
- Biên bản họp HĐQT số 7-21/BBH- ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 23/10/2021. 
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9. Tổng số cổ phiếu đã phát hành :  17.980.358 cổ phiếu 

10. Số lượng cổ phiếu quỹ :        269.160 cổ phiếu 

11. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :   17.711.198 cổ phiếu 

12. Số lượng cổ phiếu dự kiến          
chào bán  

:  843.390 cổ phiếu 

13. Tỷ lệ phát hành  : 4,76%  

14. Giá chào bán  :   20.000 đồng/CP 

15. Thời gian thực hiện dự kiến : Tháng 12/2021, sau khi được Ủy Ban Chứng 
Khoán Nhà Nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu. 

16. Điều kiện chuyển nhượng :  Theo quy định, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị 
hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ 
ngày hoàn thành việc chào bán. 

17. Phương án xử lý cổ phiếu không 

phân phối hết 

Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền 
Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các nhà đầu tư 
khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua 

18. Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký 

bổ sung số lượng cổ phiếu phát 

hành thêm 

 

- Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở 

Giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM (HSX) và 

đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu chào 

bán thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau 

khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả chào bán 

cổ phiếu riêng lẻ cho Ủy Ban Chứng Khoán         

Nhà nước. 

19. Triển khai Phương án chào bán cổ 
phiếu riêng lẻ 

:   Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp 
luật và các Phòng ban liên quan triển khai: 
 Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 
 Lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu 

phát hành và thay đổi vốn Điều lệ Công ty đảm 
bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp 
luật và của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành. 

 
 
Điều 3:  HĐQT thống nhất thông qua tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2018 đợt cuối 

kể từ ngày 06/01/2022. 
 
 

Điều 4: Ban điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến                      
Gỗ  Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. 

 

                         
   
* Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             


