
 

 

  

   Số:    27 /2013/QĐ-HĐQT Hà Nội, ngày  18   tháng  10  năm 2013 
 

QUYẾT ĐỊNH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  

GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 
  

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương  

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 10/NQ-ĐHĐCĐ 2009 
ngày 14/03/2009 của Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 07/NQ-ĐHĐCĐ 2013 
ngày 21/03/2013   

- Căn cứ Quy chế chào bán ưu đãi cổ phần cho cán bộ công nhân viên đã được sửa đổi, bổ 
sung theo NQ số 07/NQ-ĐHĐCĐ 2013 ngày 21/03/2013 

- Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-CTG, số 672/QĐ-CTG và số 673/QĐ-CTG của Tổng Giám đốc 
ngày 10/10/2013 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Kim Nghị, ông Vũ Duy 
Tùng và ông Đoàn Xuân Thủy  

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của công ty 

với các nội dung sau: 

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 7.817 cổ phiếu 

- Mục đích: Mua lại cổ phiếu phát hành ưu đãi cho người lao động năm 2009, 2010, 2011 do 

nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ 

- Nguồn vốn: Lợi nhuận để lại 

- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận 

- Nguyên tắc xác định giá: Mua lại theo mệnh giá 

- Thời gian dự kiến: từ ngày 19 /10/2013 đến khi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

hoàn tất thủ tục thu hồi và chuyển quyền sở hữu số lượng cổ phiếu trên.  

- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua lại: Không có 

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 008C104777 Tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông 

nghiệp và PTNT Việt Nam. 

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty hoàn 

thành các thủ tục mua lại và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. 
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