TONG CONG TY TIN NGHIA CONG HOA xA HO! dlltJ NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - H3nh phüc
S: 101/NQ-HDQT

Dng Nai, ngày 30. tháng 12 nám 2019.

NGH! QUYET HO! BONG QUAN TRj
V vic phát hành riêng lé trái phiu không chuyên dôi,
không kern chfrng quyn, có tài san bãi dam nám 2020
HQI BONG QUAN TRI TONG CONG TY TIN NGHiA
Can cir Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Can cir Luat Chtrng khoán s6 70/2006/QH1 1 ngày 29/6/2006; Lu.t süa di, b
sung mt so diêu cüa Lust Chirng khoán sO 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Can cir Nghj djnh s 163/2018/ND-CP ngày 04/12/2018 cUa ChInh phü quy djnh
ye phát hành trái phiêu doanh nghip;
Can cir Giy ching nhn da.ng k3 doanh nghip s 3600283394, do Phông dang k2
kinh doanh - S& Kê hoach và Dâu tu tinh Dông Nai cap;
Can cr nhim vii và quyn hn cUa HOi dng quán tn Tng Cong ty TIn Nghia
duc quy djnh ti Diêu 1 to chüc va hot dng cüa Tong Cong ty;
Can cü Biên ban hQp bt thu?mg cüa Hi dng quãn tn Tng Cong ty Tin Nghia
ngày 30/12/2019,
QUYET NGH:
Biu 1. Thông qua k hoch phát hành niêng lé trái phiu không chuyn di,
không kern chirng quyên, Co tài san báo dam quy mô 300.000.000.000 (Ba tram t)
dông vth các nOi dung chInh nhu sau:
T Chuic Phát Hânh:

Cong ty c phn Tng cong ty Tin Nghia ("Tin Nghia")

Ten Trái Phiu:

Trái phiu Cong ty c phn Tng cong ty TIn Nghia 2020

Trái Phiu phát hãnh

Trái phiu không chuyn di, khOng kern chirng quyên, cO
bào dam bang tài san.

Ma Trái phiu

TID_BOND_2020_1

HInh thirc trái phiu

Trái phiu duçc phát hành duâi hInh thrc bñt toán ghi s6

Mnh giá Trái Phiu:

1.000.000.000 (Met t) Dng Vit Nam

Dng tin phát hành và Dng Vit Nam (VND)
thanh toán:
s6 96, Ha Huy Giáp, phräng Quyt Thâng, Tp. Biên Hàa, tinh Dng Nai.
Fax: (0251)3 823 747
DT: (025 1)3 822 486
Website: www.tinnghiacorp.com.vn Email: info@ tinnghiacorp.com.Vfl
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S lucing Trái Phiu T6i da 300 (Ba tram) Trái phiu
phát hành:
Tong giá tn Trái Phiêu Tôi da 300.000.000.000 dng (Ba tram t) Dng Vit Nam
phát hành:
Giá Phát Hành:

Bang 100% mnh giá Trái Phiu

K5r han:

Ba mirth sáu (36) tháng

HInh thüc phát hành:

Phát hãnh riêng lê theo quy djnh tai Nghj djnh s
163/2018/ND-CP ngày 04/12/2018 cüa Chinh phU v phát
hành trái phieu doanh nghip; Theo do, toàn b so trái
phiêu phát hành së &rçYc to chirc phát hành chào ban và
phãn phôi eho duài 100 nhà du tu.

Phrnmg
Hành:

Thirc

Phát Thông qua Dai 1 phát hành

DOi tircmg mua Trái Các t chrc, cá nhãn Vit Nam; Các t chirc, cá nhân nuàc
ngoài duçc phép mua Trái Phiêu phU hp vài quy dnh cüa
phiêu:
pháp 1ut Vit Nam.
Thñ gian phát hành:

Di kin vào Qu 1/2020

K' tmnh läi

K' TInh Läi là mi giai dQin kéo dài 03 thang lien t%ic
trong thth han Trái Phiêu.

Lãi suit

Kt hçp lãi suit c djnh và thà ni. Chi tit th hin tai
Biên bàn hp HDQT và Phucmg an phát hành Trái phiêu.

Phi.rcrng thiic thanh toán Tin lai Trái Phiu cüa mi K' TInh Lài së duçc thanh
toán bang hInh thirc chuyên khoãn vào Ngày Thanh Toán
gOc và lài Trái Phiêu:
Lài.
Tin chm trã lài Trái Trithng hçip T Chüc Phát Hành d phát sinh chm trâ gc
vàIhotc läi Trái Phiêu, To Chirc Phát Hành phái thanh toán
phiêu:
cho Chü Si HUu Trái Phiêu tiên cham trá läi Trái Phiêu
tInh trên so du ch.m trâ cUa Trái Phiêu.
Lãi sut chm trã:

Lãi sut châm trã b.ng 150% lãi sut Trái Phiu dang áp
ding tai thñ diem phát sinh nç qua han.

Bin Pháp Bão Dam:

Toàn bO 14.754.000 c phiu Cong ty c ph&n Phát triên
Khu Cong Nghip TIn NghTa thuc sâ hthi cüa Cong ty Co
phãn Tong Cong Ty TIn Nghia.

Mic dIch phát hành:

Tang quy mô vn hoat dng vàJhotc Dâu ti.r dir an Khu
cOng nghip Ong Kèo.

Quyn mua li tnrâc Chi ti& tai Các Diu khoãn và diu kin Trái phiéu.
hin:
So 96, Ha Huy Giáp, phuäng Quyt Thâng, Tp. Biên Hôa, tinh DOng Nai.
Fax: (0251) 3 823 747
DT: (0251)3 822 486
Email:
info@ tinnghiacorp.com.vn
Website: www.tinnghiacorp.com.vn
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Tinh Chit Trái Phiu:

Trái Phiu së tto 1p nghia vi trã nç truc tip, không phài
là nq thr cap, CO quyêntm tiên thanh toán ngang nhau và It
nhât ngang bang vth tat ca the nghia vii trà nq trirc tiêp,
không bão dãmvà không thu cap khác i hin tti và trong
tucing lai cUa To Chirc Phát Hành (trir các trithng hçip duçic
uu tiên hcm theo quy djnh cüa pháp lut Vit Nam).

Chuyn nhtwng

Các Trãi Phiu co th duçic tir do chuyn nhuçmg, tuãn thU
theo Nghj djnh 163/201 8/ND-CP cUa ChInh phU ye phát
hành trái phiêu doanh nghip. Chi tiêt së duçic quy djnh
trong Các Diêu Khoân Diêu Kin Trái Phiêu và các van
kin giao djch cO lien quan den vic phát hãnh Trái Phiêu.

Dii 1 phát hành:

Cong Ty TNHH Chirng Khoán Ngan Hang TMCP Ngoai
Thucing Vit Nam — chi nhánh TP. Ho Chi Minh.

Thus:

Các khoãn thanh toán lien quan dn Trái Phiu së phãi np
hay khu trr thuê trudc khi thanh toán theo quy djnh cUa
pháp luât Vit Nam.

Lut Diu Chinh:

Trái Phiu s duçic diu chinh bñ pháp lust Vit Nam.

Diu 2. Ding ' cm c 14.754.000 c phiu Cong ty c phn Phát triên Khu
Cong Nghip TIn Nghia thuOc s huu cUa Cong ty cô phân Tong Cong Ty TIn Nghia
lam tài san bâo dam cho vice phát hành gói trái phiêu nay.
Diu 3. 1Jy quyn cho ông Quách Van DIre, chüc vi Tng giárn dc - dai din
Cong ty co phan Tong Cong ty TIn NghTa chju trãch nhim ye ni dung và k kêt các
Van Kin Giao Djch và các van kin có lien quan cUa dqt phát hãnh hành trái phiêu nêu
trên, bao gôm nhung không hn chê a các ni dung sau:
a) Quy& dnh ci th các di&u kin diu khoãn eUa Trái Phiu phU hçip vOl các ni
dung c bàn nêu tai Phiwng an. Các diêu kin diêu khoàn khác cUa Trái Phiêu không
nêu tti Phixcing an do Tong Giám dOe toãn quyên quyêt djnh;
b) Quyt djnh thñ gian phát hành cii thâ;
c) K k& các hçi dng lien quan dn vic cm c& th chip, giao djch bâo dam
lien quan den Trái Phiêu;
d) Th%rc hin k k& tt cá cac hçip dng, h sci, tài lieu lien quan dn vic phát
hành Trái Phiêu nêu trên va báo cáo l?i HOi dông quãn trj các van dê lien quan den ni
dung phát hành Trái Phiêu.
Diu 4. Phtwng an phát hãnh ODiu 1 trên cO nghia b sung và ctp nht Phrnmg
an phát hành Trái phiêu duqc dê cp trong Nghj quyêt so 99/NQ-HDQT ngày
12/12/2019 cUa Hi dông quãn tn Cong ty cô phãn Tong Cong Ty Tin Nghia.
Diu 5. Trin khai thrc hin:
1. Giao Tang giám dc, ngix1i di din theo pháp lut cUa Tng Cong ty can dr
thâm quyên quyêt djnh và chi do các Phông ban, don v triên khai thirc hin các n)i
S6 96, Ha Huy Giáp, phumg Quyt Thâng, Tp. Biên HOa, tinh Dng Nai.
Fax: (0251)3 823 747
DT: (0251)3 822 486
Website: www.tinnghiacorp.com.vn Email: info@ tinnghiacorp.com.vfl
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dung, v.n d lien quan d tin hành hoãn tAt thu tic phát hành trái phiu theo dung quy
djnh cüa pháp lut và Diêu l Tng Cong ty.
2. Các thành viên Hi dng quán tn, Ban Tng giám dOe Tong COng ty và các Ckm
vj, cá nhãn cO lien quan chju tráeh thim thi hành Nghj quyét.
3. Nghj quyt nay có hiu 1ire k tr ngày kr.I.
TM. HO! BONG QUAN TRI
Ncr! nhzIn:
-NhuDiu 5;
- HDQT, BKS (d bitt);
- Liru VPHDQT.

Bang Thj Thanh Ha
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