
Miu 0I-CBTT/SGDHN

(Ban hdnh kdm theo euy6t ainn sd ooozeo-so DHN ngdy 29/09 /2016 cia Tdng Gidm d6c Sd Grao dich ch(tng khodn Hd

NlivdQuych6congo6tnongtintaisdGiaodichChhngkho6nHeN1i)

cOxc TY CO PHAN x0xc NGHIEP CQNG sol xA HQI CHU NGHIA vIET NAM

CONG NGHE CAO TRUNG AN E6c l6p - Tudo - Ilanh nhrfic

-{o0-
36:25/2022ICBTT/TAR CdnTho, ngdy 17 thdng 03 ndm 2022

Kinh eoi; UY gA.N CHfNG KHOAN NHA NTIOC

sd cr^to DICH cHtNG KHoAN HA NQI

1. T6n t6 chrtc: c6ng ty co erran N6ng nghiQp cong nghe cao Trung An

- MA chimg kho6n: TAR

- Dia chi: 649A, QL91, Khu vyc Qui Thanh, P. Trung Ki6n, q. fh6t Ntit, TP. CAn Tho

- EiQnthopi: 02923.857.336

- Email: sales(d,trunsanrice.com

2. NOi dung thdng tin c6ng b6:Ldy y kitin cO d6rrg ba"g vdn bin dC tfrOng qua nghi

quy6t Dai hQi il6ng cO d6ng (kdm theo tdi liQu theo quy tlinh).

3. Thfing tin niy d5 dugc cdng bO tr€n trang th6ng tin ctien tA cinC6ng ty vdo ngdy

17 / 03 I 2022 t1i dudng d6n : http : //www. tr ung anrice. co m

Chring t6i xin cam krit c6c thdng tin c6ng bO tr6n ld ilung sU thflt vd hodn todn chiu

trfuchnhiQm tru6c ph6p luflt vO nQi dung cdc thdng tin d5 c6ng b6.

NGIIOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT

d6u)

BiNII

Fax: 02923.857 .199



cONc rY co PuAN NONc NGHrT'P

cONc NGHT cAo rRUNG AN

ceNG HoA x,l, ugr cn0 NcHia vIE'T NAM

DQc lflP - TF do - H4nh Phfc

S 6: 23 I 2022ITAR/TB -HEQT Cdn Tho, ngdY I7 thdng 03 ndm 2022

THONG BAO lay y xrBN CO EONG BANG VAN BAN

Kinh giri: Quf c6 rl6ng C6ng ty c6 phan Nong NghiQp c6ng Ngh€ cao Trung An

- Cdn cilr Luqt Doanh nghiQp sa SOtZOZOtgUt4 ngay 17 thdng 6 ndm 2020 cita Qu6c H1i

naoc CQng hda Xd h\i chil nghia Vi€t Nam;

- Cdn cilr LuQt Chilrng khodn s6 SltZOtOtgAl4 ngdy 26/11/2019 cila Qu6c h1i;

A;" r,i p,iiu tC tAZni, vd host d,n, cia C6ng ty c6 phdn N6ng NghiQp Cdng NghQ Cao

Trung An;

- cdn c* ngh! quyet ,a ostzozz/rdNNQ-HDQT ngdy 01/03/2022 cfia HEQT c6ng ty

Cp N6ng NghiQp C6ng NghQ Cao Trung An vi vi€c triAn khai liiy !' kiAn cO dAng biing vdn

bdnvdo thdng 03/2022.

C6ng ty C6ng ry c6 phAn N6ng NghiQp COng NghQ Cao Trung An tran trpng th6ng

b6o dtin euj C6 d6ng vC viec thuc hi"Qn qryen Ui6,, q,ry6tl6y y kiisn C6 d6ng bing van

b6n, chi titit nhu sau:

1. E6i tugng tham dU: T6t ci Quy CO dOng c6 t6n trong Danh s6ch sd hiru c6 phAn

cria c6ng ry c6 prran N6ng NghiQp c6ng NghQ cao Trung An ch6t ngdy

1410312022 do Trung t6m Luu k]f chrlng kho6n viQt Nam - chi nh6nh TP' HO

Chi Minh cung cAP;

2. TilQ bi6u quytit: 0t c6 phi6u tuong duong 01 quy6n bi€u quytit

3.ThdigianthgchiQn:TirngdylTlo3l2o22de'nl7gid00phritngay2710312022.

4. Diacli6m thpc hiQn: Trp sd chinh cria COng ty co phAnNdngNghiQp CongNghQ

cao Trung An tai so 6t4gA, Qu6c 10 g1, Khu vgc Quy Th4nh 1, Phudng Trung

Ki€n, Qu0n ThOt NOt, ThAnh Ph6 CAn Tho

5. NOi dung l6V !,ki6n c6 d6ng: (Chi ti6t xem c6c Td trinh grii kdm ho6c tai dudng

link: h tt p s : / /t r u n g o n ri c e' c o m / c o n g - b o -t h o n g -ti n

a. Td trinh th6ng qua d6ng kf dicu chinh ngdnh ngh6 kinh doanh cria c6ng

V;



b. Td trinh th6ng qua phuong 1nthoSi phAn g6p v6n tpi COng ty 
"6 

phAn

N6ng NghiQp COng NghQ Cao Trung An Ki6n Giang;

c. Td trinh th6qg qua chir truong thdnh lflp c6c C6ng ty con cria c6ng ty c6

phAn N6ng NghiQp C6ng Ngh€ Cao Trung An'

HQi d6ng quin tri trdn trsng dO nghi Quy C6 d6ng c6 y kitin bing vdn b6n th6ng

qua phiisu hV !, kii5n c6 dong bing vdn ban grii kdm theo d6y vd giri vC tn/ sd COng ty

"O 
ptrA, N6ng NghiQp C6ng Nghe Cao Trung An trudc 17 gld 00 phrit ngay 2710312022

theo mQt trong nhftng c6ch sau :

* Gti thu b6o d6m v€ dia chi tru s6 chinh (c6 phong bi grii kdm):

f6 ffru ky - Tnr s0 chinh cta C6ng ty 
"6 

phAn N6ng NghiQp COng NghQ Cao Trung

a",ai io o 4gA' ,q"0" 10 91, Khu vpc Quy Thpnh 1, Phudng Trung Ki6n, Qu6n rnot

NOt, Thanh Ph6 CAn Tho.

DiQn thopi: 02923.857 .336

.} cti fax dtin: 02923.857.199

* Gti bin scan d6n dia chi email: sales@trunganrice'com

Tr6n trgng c6m on!

TM. DONG QUAN TRI

CH

THI TUYET

Y

NONG
cdrie

$
*
0



cONc rY co pnAN NdNc NGHTEP

cdNc NGHE cAo rRUNG AN

ceNG HoA xA HQI cnt NcHi,q. vIET NAM
DQc l$P - TE do - H4nh Phlic

Cdn Thrt, ngdy l7 thdng 03 ndm 2022

PHIEU I,AY Y XIEN CO DONG BANG VAN BAN

DAr HQr ooxc co ooxc
cONc ry cO puAN NONc NGHITP cONc NGHT CAo TRUNG AN

Kinh eiri: Quf CO tl6ng Cdng ty C6 phin Ndng nghiQp Cdng nghe Cao Trung An

1. Th6ng tin cd tl6ng:

- TCn cO d6ng

- Dia chi

- EiQn thopi: ...

- MA cO d6ng

- So CMND/HO chi6u/GCNEKDN

- SO lu-o. ng c6 phAn s0 hiru (hoac dai diQn) d6n ngdy l4lo3l2o22

- 56 phiiSu bi€u quy6t tucrng ring vdi sO c6 phAn so hiru (hopc dai di$n):

2. Thdng tin c6ng ty:
- Ten c6ng ty: CONC TY CO PHAN NONc NGHIEP cONc NGHE CAo

AN
Dfa chi: SO O+ga , Qu6c 10 91, Khu vgc Quy Th4nh l, Phudng Trung Ki6n, QuAn

th6t NOt, Thdnh Ph6 CAn Tho.

- GiSy chtmg th4n aangry.do*-,h nehigp s6: 1800241736 do Sd 16, 
|91ctr g,.qiu.ru

Th1nh ptrO Cin Tho c6p lAn dAu ngdy 16 thang 08 n6m 1996, ttdng ky thay d6i 16n thrl

22 ngity 28 thdngt2 ndm2022.

3. Y xiiin bi6u quy6t cfra C0 tl6ng:

STT NQi dung
T6n

thirnh

Khdng
tdn

thirnh

Kh6ng
c6f
ki6n

1

To trinh s6:2012022/TAR/ TT-HDQT ngity 1710312022 cua

HDQT v/v th6ng d6ng k;f di6u chinh nginh nghA kinh doanh

cua C6ng ty
tr

2

To trinh s6:2112022/TAR/ TT-HDQT ngity.l7l03l2022 cta
HDQT v/v th6ng qua phucrng 5n tho6i phan g6p v6n tai

C6ng ty cO phAn NOng NghiQp C6ng NghC Cao Trung An
Ki6n Giang

n n

1

,E
,k

o
c6ruo

TRU

CC

ru0rut

n n



Khdng
c6!
kiiin

Tdn
thirnh

Kh6ng
t6n

thinh
STT

trn !J

Td trinh s6:2212022ITAR/ TT-HDQT ngiry 1710312022 cta

NgheNghiQp

cuaconthanhchri tyl0p C6ngtrucrngth6ng quaHDQT
AnCao Trungco COngN6ngtyC6ng phAn

,i

Ghi chrt vi cdch th*c bi\u quYAt

- CA dOng lwa chpn y kiiin vd ddnh diiu (x) hoqc (4 vdo 6 thich hqp cfia titng nQi dung e

bi€u quydt.

- Phi€u bi€u quy€t kh6ng h.op l9 trong nhilng tradng hqp sau:

. phi6u My i kiAn kh6ng c6 chit lqt cila 
"6 

ding ld cd nhdn hodc chft lry cila Ngadi dqi

di€n vd dding ddu cita iA aAng ld t6 ch*c;
. Ddnh diiu tir 02 6 trd lAn diit vdt tiit cd n1i dung bi€u quyAt;

. Phi\u gtri vi C6ng ty sau thdi hqn quy dlnh;

, PhiAu bi s*a chfia, tiiy x6o, ddnh ddu thAm lE hiQu'

- phi€u duqc ddnh diiu tir 02 6 trd lAn @t nQt dung biAu quyil thi phdn nfi dung d6 kh1ng

hw le;

- piiAu kh6ng duqc ddnh diiu 6 ndo trong ba y ki\n cho n\t dung bi6u quyiit nhang vdn

daqc tqt ftn-d6ng diiuvdo phi€u thi daqc xem ld kh6ng hW l€'

4. Phuong thrfrc vir thcri h4n gfri Phitiu lii1 !' ki5n:

Vui ldng grii "Phi6u hV !,kiiSn c6 d6ng bing vdn bin" vd try s& C6ng ty cO qh1, NOng

NghiQp C-Ong NghQ iuo t.rrrng An tiu6c 17 gid 00 phtit ngiy 2710312022 theo mOt

trong nhiing cSch sau :

* Gti thu b6o d6m v€ dia chi try s6 chinh (c6 phong bi gfi kdm):

fO fnu ky - Trp s0 chinh cria COng ty cO phAn NOng NghiQp C6ng NghQ Cao Trunqli
tai 56 e+ge,, QutSc 161 91, Khu vUCQuy Thanh 1, Phudng Trung Ki6n, Qu6n ThOt NOq

Thdnh Ph6 Cdn Tho.

Diqn thopi: 02923.857 .336

* Grii fax d6n: 02923.857.199

* Gti b6n scan cttin <tia chi email: sales@trunganrice.com

euf C6 d6ng vui ldng grii Phitiu lay y ki6n th-eo thing qgy dinh. Ni5u quy CO ttOng kh6ng gti
p-#, fay y f<'ien thi xem nhu bi *5i quy6n bi6u quy6t eOl vOi c6c nQi dung n6u tr6n.

C6c tdi liQu grii kdm phiisu 6y j kien dugc dingthitren trang thdng tin dien tri cria Cdng ty

tqi https : //trunganr tce. com/cong-b o-thong-tin.

5. Ki6m phi6u vir cdng bii th0ng tin:

2

NQi dung



Thdi gian kiem phiiSu du ki6n.ld bhy (l)ngdy k6 tu n9i1 ki5t thric thdi h4n bi6u quvtit.,ngdl

277r6|2O22.KC{ qubbi6u quy6t vd Nghi quy6t Dai hqi tl6ng c5 dOng sC tlugc c6ng b6 th6ng

tin theo quy dinh cria Ph6P 1u4t.

Ngudi tl4i diQn theo Ph6P luflt rM. HgI ooNc QUAN rRI
IAM DOC TICH

Binh Tuy5t

xAc NHAN cua co DONG
(Kit vd ghi rd hp t1n niiu c,i ddng ld cd nhdn;

Xi, Uai Ngnoi aqi aiCn hqp phdp vd d6ng dtiT ndu cd dAng ld # chwc)
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cONc rY co puAN NONc NGHTEP

cONc NGHT cAo rRUNG AN

ceNG HoA xA nqI clru Ncni.L vIEr NAM

DQc ISp - Tq do - H4nh Phtlc

S 6 : 20 I 2022 lT AN TT-HEQT Cdn Tho, ngdy I7 thdng 03 ndm 2022

TorniNn
DAI HQI B6NC C6 uoNG NAM 2022

,,v/v ttdng klt itiiu chinh ngdnh nghi kinh doanh cfia c6ng ty"

Cdn c* LuQt Doanh nshi€p sA SO1ZOZOpA14 ngdy 17/6/2020 cdta Quiic H1i nadc

Clng hda Xd h1i chrt nghTa Vi€t Nam;

cdn c{r LuQt Chtirng taian sa sltzolotgttt4 ngdy 26/t 1/2019 cila Quiic h$i;

cdn crir Diiu l€ t6 chac vd hoqt dQng c*a c6ng ty c6 phan N6ng NghiQp c6ng Nsh€

Cao Trung An;
Cdn uh nghi quy€r sd OS|ZOZZIINNS-HEQT nsdy 0l/03/2022.cila HEQT c6ng tv

Cp N6ng Ngixiip Cong NghQ Cao Trung An-vi ri1i tri€n khai liiy y kien co dang

bing vdn bdn vdo thdng 03/2022.

Nhim md rQng them ngdnh nghe kinh doanh cria C6ng ty CP NOng NghiQp

C6ng NghQ Cao Trung An trong thdi gian s[p t6i tl6ng thdi dC tao di6u ki0n cho nhd

dAu tu nu6c ngodi ndng fi lQ so hiru md kh6ng 6nh hudng di5n hopt dQng kinh doanh

cOt lOi cria C6ng U.Nay HQi <16ng quin trf C6ng ty kinh trinh Dai hOi itdng cO d6ng

th6ng qua viQc dang ky di6u chinh ngdnh ngh6 vdo GiSy ph6p d[ng kli kinh doanh cria

COng ty nhu sau:

TGn nginh ngh6 Mfl nginh NQi dung chinh

Kinh doanh dQng sin 6810 Kinh doanh dQng s6n

Chi titit: Kinh doanh U6t OOng s6n (lopi

trtr: kh6ng thUc hiQn hopt dQng "dAu tu

x6y dgn hp tAng nghia trang, nghia ctfa

dO chuy6n nhugng quyiin st dPng d6t

gan li6n vdi hp tAngi'.)

ChuAn bi m6t bdng 4312 bi m6t bdng

Chi ti6t: Trt kinh doanh dich vu dd

min



B6n budn thgc ph6m 4632 B6n bu6n thPc Phdm

Chi titit: Trtr cdc hdng h6a md t6 chric

kinh t6 c6 v6n dAu tu nu6c ngodi

kh6ng dugc quy6n Ph6n Ph6i theo quY

dinh cria ph6p luat.

Thu gom rdc thhi khdng

dOc hai

381 1 Thu gom rdc thhi kh6ng dQc

Chi tiilt: Trtr dich vp thu gom r6c th6i

trpc ti6p tr) c6c hQ gia dinh.

hai

B5n bu6n m5y m6c,

bi vd php ttrng mdy khdc

4659 chi Trtr c5c hdng h6a md chric

kinh t5 c6 v6n dAu tu nudc ngodi

kh6ng dugc quy6n phdn phtSi theo quy

dinh cria ph6p luflt.

Thu gom rdcthti rlQc hPi 3812 Thu gom rdc thhi dQc hPi

Chi ti6t: trtr dich vp thu gom r5c th6i

trgc ti{ip tir cdc hQ gia dinh.

B6n bu6n gqo,l:6a mj, hPt

ngfl c6c khdc, bQt mI
4631 Lopi bo

Kinh trinh Dpi hQi it6ng cO d6ng xem xdt vd Bi6u quy6t thong qua.

Trdn trgng kinh trinh

TM. HQI DONG QUAN TRI

TUYET

CH

I'IONG
COM;

I

thict



cONc rv cO pnAN NONc NGHTTP

cONc NGHT cAo rRUNG AN

ceNG HoA xa nql cn0 NcHia vrPr NAM

DQc IfP - TU do - H4nh Phtlc

Sd : 2l I 2022 lT AN TT-HDQT Cdn Tho, ngdy l7 thdng 03 ndm 2022

Tornixn
DAr HQI OoNC CO DoNG NAM 2022

,,V/v thhng qua phwong dn thotii phbn gtip vdn tgi COng ry cd philn Nilng NghiQp

COng NSh€ Cuo Trang An Kidn Giang"

- Cdn cilr LuQt Doanh nghiQp sa SOtZOZOpnl4 ngdy 17/6/2020 cila Qutic H1i nudc

C\ng hda Xd h\i ch{,t nghTa ViQt Nam;

- Cdn ctir LuQt Chilmg khodn sA SUZOtOprul4 ngtry 26/11/2019 crta Qu6c h1i;

- Cdn ct| Eiiu lQ fi chilrc vd hoqt dQng cia COng ty cd phdn NOng NghiQp C6ng NS6Q

Cao Trung An;
- Cdn ctir nghi quya sii OS|ZOZZZ.tR/NQ-HDQr ngdy Qr/03/202.2 la,HDplc6ng. tv

Cp N6ng"Ngii{p CAng Ngh€ Cao Trung An vd viec ffiAn khai liiy !, kien cd d6ng bdng

vdn bdn vdo thdng 03/2022;.

- Cdn cth bdo cdo tdi chinh gdn nhiit ild duqc kidm rcdn @An 30/06/2021).

HQi d6ng quan tri COng ty CO PhAn Ndng Nghiep C6ng NghQ Cao Trung An kinh trinh Dai

hQi rl6ng C6 dOng ndm 2022 ve ed xu6t phuon g antho6iph6n v6n g6p tai c6ng ty c6 ph6n

N6ng NghiQp C6ng NghQ Cao Trung An Ki6n Giang.

L. Phuongantho6iv6n:

- Ten c6ng ty: C6ng ry C6 phAn N6ng nghiQp c6ng Nghq Cao Trung An Kion Giang

- V6n di6u lp: 224.000.Q00.000 d6ng.

- MUc dich tho6i: Tdng cuong ti6m lgc tdi chinh, mo rQng th6m c5c hopt dQng kinh doanh

kh5c.

- Gi6 tr!phan v6n g6p: 203.420.000.000 d6ng (theo menh gi6 10.000 d6ng/cp)

- Ty l0 v5n g6p thdi di6m hiQn tqi 90,81Yo.

- DU kitin thdi gian tho6i v5n: trong nim2022

- Gi6 tri v6n g6p tho6i: 131.740.000.000 (theo mQnh gi6 10.000 cl6ng/cp)

- Ti lQ v6n g6p sau ?,Jtithodi:32%



2. Phucrng 6n sir dpng sti tiOn thu dugc tu viQc tho6i v6n:

- T6 chric tu v5n cho viQc tho6i vtin: riy quyen cho HDQT xem xdt quyi5t dfnh

- 56 ti6n tho6i dU ki6n thu duqc kh6ng thAp hon 191.000.000.000 d6ng (cdn crl theo gi5

tri s6 s6ch tai ky ki6m to6n gAn nhdt 3010612021)

- 56 ti6n thu dugc sC dugc sri dqng dO: Tang v6n luu dQng, g6p v6n thanh lQp c6c cdng

tY con.

- K6 ho4ch sir dpng v6n: Ngay sau khi chuy6n nhugng thenh c6ng.

3. Tri6n khai thyc hiQn: Thpc hiQn viQc thodi vdn b6o d6m nguy6n tdc thi trudng, c6ng khai,

minh bpch, hiQu qu6. Lfp phuong rin tho6i v(in trinh cdp c6thAm quy6n theo dring quy dinh

cria Ph6p lu4t.

Th6ng qua viQc ty quy6n cho HQi ddng quin tr!: Thgc hien viQc tho6i v6n vir xri ly toan

bO c6c ph6t sinh trong qu5 trinh tho6i v6n dO viQc chuyiSn nhugng vdn dugc hoan t6t, lga chgn

thoi di6m chuy6n nhuong, cflng nhu tri6n khai c6c c6ng viQc 1i6n quan theo dring quy illnh cta

LuQt Doanh nghiQp vitckcquy dlnh c6 li6n quan trong viQc thodi v6n dAu tu ngodi nganh.

TrAn trgng kinh trinh./.

TM. HQI ooNc QUAN TRI

CH

TUYET

TYconts



cONc rv c6 PuAN NONc NGHTEP

coNc NGH{' CAO TRUNG AN

ceNG HoA xA nqr cuu Ncnia vIET NAM

DQc l$P - Tq do - H4nh Phfc

S 6 : 22 I 2022 lT AN TT-HD QT Cd:n Tho, ngdy 17 thdng 03 ndm 2022

TOTRiNH
DAr HQI OoNC CO DoNG NAM 2022

"V/v th6ng qua chri trwong thdnh lQp ctic Chng ty con cfia CAng g cO phAn NOng

NghiQp COng NShA Cuo Trung An"

- Cdn c* Ludt Doanh nghiQp ,6 SOtZOZOtgUl4 ngdy t7 thdng 6 ndm 2020 cila Qutic

H\i nu6c CAng hda Xd h1i chit nghla ViQt Nam;

- Cdn cilr Ludt Ckimg moan iii slizotgrcjnt4 ngdy 26/11/2019 ctia Quiic h\i; 
.

- Cdn ctb Eiiu rc tAin*c vd hoqt dQng ctia C6ng ty cO phiin N6ng NghiQp C6ng NSh€

Cao Trung An;
- Cdn c* nini quyer sii OSLZOZZLqNNS-HDQTrsdy 01f03/2022,c{ta HDQT cdng tv

Cp Naniisii6.p C6ns NghQ cao Tring An ve ulei fian khai liiy i kien co dong

bting vdn bdn vdo thdng 03/2022.

C6n cri vdo viQc md rQng vd tri€n khai ming kinh doanh g6t pOng SAn vd ming kinh

doanh ThUc ph6m, HDQT kinh dC nghi Dai hQi rt6ng cO d6ng:

1. Th6ng qua chri truong thdnh lflp hai c6ng ty con cta COng ty t0 phAn N6ng NghiQp COng

Nghe Cao Trung An nhim tri6n khai c6c ming kinh doanh cg th6 nhu sau:

a. Thdnh 14p c6ng ty kinh doanh B6t EQng Sin:

. Ty lQ so hti'u l00o/o.

o Ngdnh ngl6 tintr doanh chinh: ho4t dQng kinh doanh b6t dQng san

o Dia chi: 56 64gA,Qu6c 10 91, Khu ,oc Quy Thanh l, Phudng Trung Ki6n,

Qufln thOt NOt, ThAnh Ph6 CAn Tho.

b. ThAnh lflp c6ng ty kinh doanh thlrc ph6m:

. Ti lQ so hiru 100%.

o Ngdnh ngh6 kinh doanh chinh: biin bu6n thUc phAm,bhnbu6n g4o,Ita

mj,, h4t ngfl c6c kh6c, bQt mj.
. Eia chi: SO 54gA,Qu6c lO 91, Khu vpc Quy Thanh 1, Phudng Trung Ki6n,

Qufln tfrOt NOt, Thanh PtrO Can ffro.



2.Uy quyAn cho HQi rl6ng qu6n tri quytlt dinh t6t ch cdcv6n dC li6n quan di5n viQc thanh 10p

C6ng ry (thdi di6m thdnh 10p, loai hinh C6ng ty, t€n, dia chi, ngdnh ngh6 tintr doanh, v6n

, <liAu 10, d6i tdc g6p v6n, ti'lQ v6n e6p....)

3. Uy quy6n cho HQi rl6ng quin tri quyt5t dinh viQc chuy6n nhugng mQt phAr/ho[c todn b0

v6n g6p cta Cdng ty c6 phan N6ng NghiQp C6ng NghQ Cao Trung An tai cr[c C6ng ty con.

Trdn trgng kinh trinh./.

TM. HQI DONG QUAN TRI

CH

TUYET

N

IqONG
cOue
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CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN 

------------------------- 

Số: …/2022/TAR/BB-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

Cần Thơ, ngày … tháng 03 năm 2022 
  

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022 

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội 

nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 

Trung An; 

- Căn cứ nghị quyết số 05/2022/TAR/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 của HĐQT Công ty Cổ 

Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản vào tháng 03/2022; 

- Căn cứ thông báo số: 23/2022/TAR/TB-HĐQT ngày 17/03/2022 của Hội đồng quản trị 

Công ty Trung An v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; 

- Căn cứ tờ trình số: 20/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022  của HĐQT v/v đăng ký 

điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty; 

- Căn cứ tờ trình số: 21/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022  của HĐQT v/v thông qua 

phương án thoái phần góp vốn  tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 

Trung An Kiên Giang; 

- Căn cứ tờ trình số: 22/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022  của HĐQT v/v thông qua 

chủ trương thành lập các Công ty con của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ 

Cao Trung An; 

- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty Cổ 

phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An. 

A. THÔNG TIN CÔNG TY: 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

TRUNG AN 

- Địa chỉ: Số 649A , Quốc lộ 91, Khu vực Quy Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận 

Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1800241736 do Sở Kế hoạch & Đầu 

Tư Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 16 tháng 08 năm 1996, đăng ký thay đổi 

lần thứ 22 ngày 28 tháng 02 năm 2022. 

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM: 

- Thời gian: …… giờ ……. phút ngày ………………. 

- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung 

An tại  Số 649A , Quốc lộ 91, Khu vực Quy Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận 

Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ. 
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C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ: 

1. Ban Kiểm phiếu: 

- Bà : Lê Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT   - Trưởng ban 

- Ông : Phạm Thái Bình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT - Thành viên 

  kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật 

- Bà : Phạm Lê Khánh Hân - Thành viên HĐQT   - Thành viên 

2. Giám sát kiểm phiếu: 

- Bà : Phạm Trần Thùy An - Trưởng Ban kiểm soát 

3. Tổ Thư ký: 

- Bà : Lê Thị Kiều Loan  

- Ông : Phạm Trần Thanh Tân  

 

D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN: 

 

1. Tờ trình số: 20/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v đăng ký 

điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty; 

2. Tờ trình số: 21/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua 

phương án thoái phần góp vốn  tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 

Trung An Kiên Giang; 

3. Tờ trình số: 22/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua 

chủ trương thành lập các Công ty con của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công 

Nghệ Cao Trung An; 

E. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU: 

1. Phương thức gửi biểu quyết: 

Cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” trụ sở Công ty cổ phần Nông 

Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An trước 17 giờ 00 phút ngày 27/03/2022 theo một 

trong những cách sau :  

- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính:  

Tổ Thư ký - Trụ sở chính của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 

Trung An tại  Số 649A , Quốc lộ 91, Khu vực Quy Thạnh 1, Phường Trung Kiên, 

Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ. 

Điện thoại: 02923.857.336 

- Gửi fax đến: 02923.857.199 

- Gửi bản scan đến địa chỉ email: sales@trunganrice.com. 

2. Nguyên tắc kiểm phiếu: 

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết. 
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- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau: 

• Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của 

Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức; 

• Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với tất cả nội dung biểu quyết; 

• Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định; 

• Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu. 

- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó 

không hợp lệ; 

- Biểu quyết tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc () vào mục “Tán 

thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến. 

- Biểu quyết không tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc () vào mục 

“Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý 

kiến. 

- Không có ý kiến: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc () vào mục “Không có ý 

kiến”;  

- Không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là ý kiến “Không hợp 

lệ” về nội dung đó.  

F. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: 

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến: 

 

STT Diễn giải 
Số lượng 

(phiếu) 

Số cổ phần 

biểu quyết 

(cổ phần) 

Tỷ lệ % trên 

tổng số cổ 

phần biểu 

quyết của 

Công ty 

1 
Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ 

đông để lấy ý kiến  
   

2 
Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong 

đó: 
   

 Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ    

 Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ    

3 
Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia 

biểu quyết 
   

 

Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại (do 

cổ đông cung cấp sai địa chỉ hoặc cổ đông 

thay đổi chỗ ở hoặc không có người nhận) 
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2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty): 

 

STT 
Nội dung 

biểu quyết 

Biểu quyết  

Không hợp lệ 

Biểu quyết  

Tán thành 

Biểu quyết 

Không tán thành 

Biểu quyết 

Không có ý kiến 

Số 

phiếu 

Số cổ 

phần biểu 

quyết 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

phiếu 

Số cổ phần 

biểu quyết 

Tỷ lệ 

(%) 
Số phiếu 

Số cổ phần 

biểu quyết 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

phiếu 

Số cổ 

phần biểu 

quyết 

Tỷ lệ 

(%) 

1 

Tờ trình số: 20/2022/TAR/ 

TT-HĐQT ngày 17/03/2022 

của HĐQT v/v đăng ký điều 

chỉnh ngành nghề kinh doanh 

của Công ty 

            

2 

Tờ trình số: 21/2022/TAR/ 

TT-HĐQT ngày 17/03/2022 

của HĐQT v/v thông qua 

phương án thoái phần góp vốn  

tại Công ty cổ phần Nông 

Nghiệp Công Nghệ Cao 

Trung An Kiên Giang 

            

3 

Tờ trình số: 22/2022/TAR/ 

TT-HĐQT ngày 17/03/2022 

của HĐQT v/v thông qua chủ 

trương thành lập các Công ty 

con của Công ty cổ phần 

Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 

Trung An 
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G. KẾT LUẬN: 

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu 

trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông tháng 

03/2022 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An đã nhất trí 

thông qua các nội dung như sau: 

1. Thông qua Tờ trình số: 20/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v 

đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty. 

Tỷ lệ tán thành: ............ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

2. Thông qua Tờ trình số: 21/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT 

v/v thông qua phương án thoái phần góp vốn  tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp 

Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang. 

Tỷ lệ tán thành: ……….. trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

3. Thông qua Tờ trình số: 22/2022/TAR/ TT-HĐQT T ngày 17/03/2022 của HĐQT 

v/v thông qua chủ trương thành lập các Công ty con của Công ty Cổ phần Nông 

Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An. 

Tỷ lệ tán thành: ……….. trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc ……. giờ ……phút cùng ngày. 

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ 

đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 03/2022 thông qua bằng hình 

thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Tổ Thư ký 

cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu 

nêu trên. 

BAN KIỂM PHIẾU 

CHỦ TỊCH HĐQT  

 

 

 

 

 

Lê Thị Tuyết 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

PCT TT HĐQT/TỔNG GIÁM ĐÓC 

 

 

 

 

Phạm Thái Bình 

THÀNH VIÊN HĐQT 

 

 

 

 

 

Phạm Lê Khánh Hân 

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

Phạm Trần Thùy An 
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TỔ THƯ KÝ 

 

 

 

Lê Thị Kiều Loan       Phạm Trần Thanh Tân 
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CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP  

CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN 

------------------------- 

Số: …/2022/TAR/NQ-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

Cần Thơ, ngày …. tháng 03 năm 2022 
  

NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN 

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2022) 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội 

nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 

Trung An; 

- Căn cứ nghị quyết số 05/2022/TAR/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 của HĐQT công ty CP 

Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản vào tháng 03/2022; 

- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về việc lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản; 

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2022 số: 

……/2022/TAR/ BB-HĐQT ngày …/03/2022; 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua Tờ trình số: 20/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v 

đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ........% tổng số cổ 

phần biểu quyết của Công ty. 

Điều 2. Thông qua Tờ trình số: 21/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v 

thông qua phương án thoái phần góp vốn  tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp             

Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang. 

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .........% tổng số cổ 

phần biểu quyết của Công ty. 

Điều 3. Thông qua Tờ trình số: 22/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v 

thông qua chủ trương thành lập các Công ty con của Công ty cổ phần Nông Nghiệp 

Công Nghệ Cao Trung An. 

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ..........% tổng số cổ 

phần biểu quyết của Công ty. 

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022 có hiệu lực kể từ ngày ký và 

kèm theo các tài liệu sau: 
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- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 

03/2022; 

- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2022;  

Điều 5. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung 

An chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả 

thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp. 

 
Nơi nhận:  

- Như Điều 5; 

- Lưu: VT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

Lê Thị Tuyết 
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