
 
 
 
 

Số:     77 /NQ-CTG-HĐQT                            Hà N�i, ngày 05  tháng 06 năm 2014 

 

NGHỊ QUYẾT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.  

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 
Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương. 

- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐBT Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 
21/12/2013 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 

- Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 10/04/2014 về việc nhất trí thông qua Chỉ định 
thầu 03 Gói thầu Dự án xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản hạt giống tại Đồng Văn; 

- Căn cứ Tờ trình số 74/TTr-CTG-HĐQT ngày 05/06/2014 về việc xin phê duyệt Dự toán 
san nền Dự án xây dựng nhà máy chế biến và bảo quản giống cây trồng TW Đồng Văn. 
Tờ trình số 75/TTr-CTG-HĐQT ngày 05/06/2014 về việc phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ 
phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua. 

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương ngày 
05/06/2014. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1.  Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 75/TTr-CTG-HĐQT ngày 05/06/2014 

về việc thông qua Phương án phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu của cổ đông hiện hữu không 

thực hiện quyền mua theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐBT Đại hội đồng cổ đông bất thường 

ngày 21/12/2013. 

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 74/TTr-CTG-HĐQT ngày 05/6/2014 

về việc thông qua Dự toán san nền Dự án xây dựng nhà máy chế biến và Bảo quản giống 

cây trồng TW Đồng Văn. 

Điều 3. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ủy quyền cho 

Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật. 

           TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                     CHỦ TỊCH 
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