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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

NPMC thành công trong vụ kiện với Jacobs E&C Australia Pty Ltd   

Hà Nội, 03/04/2019 – Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (sau đây gọi là “NPMC”, “Núi 

Pháo” hoặc “Công ty”) đã thành công trong vụ kiện tại trọng tài quốc tế với Jacobs E&C Australia Pty Ltd 

(“Jacobs”), một công ty con tại Australia của Tập đoàn Jacobs. Vụ việc có liên quan đến việc ký kết và thực 

hiện hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị (“Hợp đồng EPSA”) giữa Công ty và Jacobs năm 2011 cho mục 

đích thiết kế, cung cấp thiết bị và quản lý thi công xây dựng dây chuyền chế biến khoáng sản của Công ty tại 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Dây chuyền chế biến này được hoàn thiện trong năm 2015 và 2016. 

Một hội đồng gồm ba trọng tài viên được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore chỉ định (“Hội đồng Trọng 

tài”) đã đưa ra phán quyết chung thẩm từng phần, theo đó chấp nhận khoản bồi thường cho Công ty phát 

sinh từ các hành vi của Jacobs (“Phán quyết Chung thẩm Từng phần”). Ngoài các khoản được đưa ra trong 

Phán quyết Chung thẩm Từng phần, Hội đồng Trọng tài cũng sẽ cân nhắc đưa ra phán quyết trong một ngày 

gần đây đối với tiền lãi và chi phí tố tụng trọng tài. Jacobs Engineering Group Inc. (NYSE:JEC) đã công bố 

thông tin cho Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York vào đêm qua (tham khảo thông tin tại đây), trong đó 

cho biết Jacobs Engineering Group Inc. có trách nhiệm trong vấn đề này và đang “đánh giá các phương án” 

để giải quyết đối với quyết định của trọng tài. 

 

Hiện tại Công ty chưa nhận được khoản thanh toán nào theo Phán quyết Chung thẩm Từng phần. Ở thời 

điểm hiện tại, vẫn chưa rõ là có cần thiết phải thực hiện việc cưỡng chế thi hành Phán quyết Chung thẩm 

Từng phần hay không, cũng như các phương án giải quyết mà Jacobs có thể lựa chọn, nếu có, thời hạn dự 

kiến thực hiện các hành động đó và số tiền cuối cùng mà Công ty có thể nhận được trong vụ kiện tại trọng tài 

này.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://marketexclusive.com/jacobs-engineering-group-inc-nysejec-files-an-8-k-other-events-2/2019/04/
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GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO (“NPMC”) 

 

Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo hiện vận hành mỏ vonfram-đa kim Núi Pháo ở miền 

Bắc Việt Nam, là mỏ có trữ lượng vonfram lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc, và là dự án vonfram mới 

đầu tiên trong ngành được đưa vào vận hành trong hơn một thập kỷ vừa qua. NPMC cũng là một nhà sản 

xuất fluorit và bismut có ảnh hưởng toàn cầu. 
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Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai, kỳ vọng, dự định, hoặc chiến lược của NPMC, có thể liên quan đến 

những rủi ro và biến động. Những nhận định tương lai, bao gồm cả những kỳ vọng của NPMC, có chứa đựng những rủi ro, biến 

động hoặc những yếu tố khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của NPMC, khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt 

động tài chính, hiệu suất hoặc thành tích của NPMC khác biệt rất lớn so với những nội dung được trình bày hoặc ngầm định 

trong các nhận định tương lai. Người đọc không nên xem những nhận định tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc 

những hứa hẹn về hiệu quả trong tương lai. 
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