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56: 134/BC-CTG-HDQT
(V.v Gongbd thong tin Nghi quy6t HDQT

ThOngqua vi~c chilo mua cong khai cd phi6u
NSGcua cong ty cd ph~n T~pdoanPAN)

Ha N¢i, ngay 05 thang 11nem 2015

- Oy ban chlmg khoan Nha nU'6'c
-SaGiao djch chu.ng khoan thanh phc5HO Chi Minh
- Cong ty ce ph~n T~p doan PAN

1. Gi60ithi~u vA t6 chlPc cong bc5thong tin:

Kinh gu.;:

Ten cOngty niem y~t:Cong ty c6 ph~nGi6ng cay tr6ng trung U'ong
MaCK: NSC
Tn,Js& chfnh:

- £)i~nthoai:

- WebsITe:
San giao djch:

S601 LU'O'ng£)jnhCua, PhU'O'ngMai,£)6ngDa, Ha Noi.
043.8523294 Fax: 0438527996
www.vinaseed.com.vn
HOSE

2. NQidung cOng b6 thong tin:

Cong ty c6 ph~n Gi6ng cay tr6ng trung U'O'ngnhan dU'Q'CBan dang kY chao mua cOngkhai
ngay 28/10/2015 ella cong ty co ph~n Tap doan PAN ve viec dang ky chao mua cong khai co
phi~u NSC.

Ngay 05/11/2015 Hoi d6ng quan trj hop va ban hanh Nghj quy~t 56 133/NQ-HDQT
CTG ngay 05/11/2015 chap thuan vi~c chao mua cong khai co phieu cong ty CP Gi6ng cay
tr6ng trung U'O'ngcLla cong ty co ph~n Tap doan PAN.

Moi chi ti~t xin xem them trong Nghj quy~t va Bien ban hop cLla Hoi d6ng quan trj dfnh kem.

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren la dung 51,!'that va chju trach nhi~m
ve noi dung cac thong tin cong b6.

Tran tlVng bao caol

NO'i gll'i:
NhU'kfnh gui
H£)QT,BKS, BOO
LU'UH£)QT.

TRAN KIM LIEN
H6 SO' kem theo:

Bienban hop H£)QT56 1321CTG-H£)QT
Nghi quy~t H£)QT56 1331CTG-H£)QT.
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s6: 133/NQ-H8QT -CTG HaNi)i, ngay 05 thfmg 11nam 2015

NGHI QUYET•

HQI DONG QUAN TRI CONG TV CP GIONG ct« TRONG TRUNG U'O'NG
- Can c(y 8i~u I~to choc va heat dong c6ng ty CP Gi6ng cay trOngtrung U'cmg.

- Can c(y Quy ch~ heat dong va quan h~ c6ng tac cua H8QT c6ng ty CP Gi6ng cay trOngtrung U'O'ng.

- Can c(y Ban dang kY chao rnua c6ng khai ngay 28/1012015 cua c6ng ty cO ph~n Tap doan PAN.

- Can c(y Bien ban hop H8QT ngay 05/1112015 cua Hoi dOngquan t~ c6ng ty.

QUY~T NGHI
£)i~u 1. HOi dOng quan tr] nh~t tri viec cong ty cO ph~n Tap dean PAN thuc hien chao mua
cong khai cO phieu cong ty CP Gi6ng cay trOng trung U'O'ng(rna CK: NSC) theo noi dung ban
dang ky chao rnua cong khai ngay 28/10/2015 voi rnuc dlch nang ty I~ sa hCYuva d~u tu lau
dal.

Vi~c thl,l'c hi~n chao rnua c6ng khai cua Cong ty cOphan T~p dean PAN va viec chao ban
cO ph~n cua cac cOdong khac phal dU'Q'cthl,l'c hi~n dung theo quy dinh cLia phap lu~t.

HOi dOng quan trj giao cho TOng giam d6c cong ty thl,l'c hi~n vi~c cong b6 thong tin v~
vi~c thl,l'c hi~n chao rnua cong khai theo dung quy djnh Phap lu~t.

£)j~u 2. Nghj quy~t nay c6 hi~u Il,I'cthi hanh k~ tti ngay kyoCac Thanh vien H8QT, Ban TOng
Giarn d6c Cong ty va cac ca nhan c6 lien quan chju trach nhi~rn thi hanh Nghj quy~t nay.



 

Số:  132/BB-CTG-HĐQT            Hà Nội, ngày 05  tháng 11 năm 2015

   

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 05 tháng 11 năm 2015. 

2. ĐỊA ĐIỂM: Tại văn phòng công ty CP Giống cây trồng trung ương, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. 

3. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 

1. Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty – Chủ tọa họp. 

2. Bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT 

3. Ông Đỗ Bá Vọng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty. 

4. Bà Nguyễn Trà My – Thành viên HĐQT 

5. Ông Trần Đình Long – Thành viên HĐQT 

6. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT. 

7. Ông Michael Louis Rosen - Thành viên HĐQT. 

Thư ký họp: Ông Phạm Trung Dũng – Thư ký HĐQT. 

Tỷ lệ thành viên HĐQT dự họp trên tổng số thành viên HĐQT: 7/7. Cuộc họp được tiến 

hành theo đúng Quy định pháp luật và Điều lệ công ty. 

4. NỘI DUNG HỌP 

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương họp thông qua việc chào mua 

công khai cổ phiếu NSC của công ty cổ phần Tập đoàn PAN theo Bản đăng ký chào mua công 

khai theo quy định của pháp luật. 

5. KẾT LUẬN HỌP 

Căn cứ hồ sơ chào mua công khai của công ty cổ phần Tập đoàn PAN ngày 28 tháng 10 năm 

2015, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống Cây trồng trung ương đã bàn 

bạc và đi đến thống nhất: 

Đồng ý việc Công ty cổ phần Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu 

NSC theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai ngày 28/10/2015 của công ty CP Tập 

đoàn PAN với mục tiêu nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài vào NSC. 



Việc thực hiện chào mua công khai của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN và việc chào 

bán cổ phần của các cổ đông khác phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện việc công bố thông tin về 

việc thực hiện chào mua công khai theo đúng quy định Pháp luật. 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 3/3 (100%). (Đã loại phiếu biểu quyết của 4 thành viên có 

liên quan là Bà Lê Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT PAN; Bà Nguyễn Thị Trà My – Thành viên 

HĐQT PAN; Ông Trần Đình Long – Thành viên HĐQT PAN, Ông Michael Louis Rosen – Phó 

chủ tịch HĐQT PAN). 

 

Phiên họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. 

Biên bản được các thành viên tham dự nhất trí thông qua và cùng ký vào Biên bản: 
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