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So: . i C'V- fHS
V/v C6ng bO thdng tin trdn c6ng
th6ng tin di6n tu cua UBCI(NN
vir So Giao dich CK Ha N0i
r,6 moi hop vd tdi 1i6u ttai h6i
CD 'fN ndm2021.

Thitnlt pnA Ai Chi Minh, Ngal:CTlfuang 04 rtant 2021

Kfnh gfri:

- U,v ban Chun-e khoan Nhd nucrc.

- So Giao dich chung khoan I{a Noi.

Cdng ty: C6ng fy C6 phAn Kinh doanh Thriy hii sin Sii Gdn.

Iv{6 Chirng khodn: APT.

Tru so chinh: LO 4-6-8- duong sd 1A. Khu Cdng nghiCp T'6n Tao, Phucrng Tdn Tao A.
Quan Binh l'An. TP. H6 Clhi Minh.

Di6n thoai: 84-28-3 7 541802 Fax: 84-28 -31 54i 808.

Ngucri thuc hi6n C.'6ng UO ttrOng tin: Ong NGLIY€N THANH VINH"

Di6n thoai: 84-28-37541802 Fax; 84-28-37541808.

Di d6ng: 0913724726.

Loai T'hong tin cone bo: Cong U6 tnOng tin thong bao rno'i hop vd tai lieu dai h6i C6
ddng thuong ni6n ndrn 2021.

Noi dung th6ng tin cong bo:
C6ng bd thong tin rnoi hgp Dai h6i dong co d6ng thr-rong ni6n vd tdi lieu Dai hoi.

Chirng t6i xin carn k6t cac th6ng, tin c6ng b6 tren d6,v id dtng sr,r that vd hoan
todn chiu trhch nhiOrn rruoc phap iudt vd nOi dung c6c th6ng tin dd c6ng b6.

TrAn trong"

NGUCfi coxc Bo THONG TIN/
I

GIAM EOC l/,_(Noi nlrfin:

- Nhutr6n (dd c6ng UO ff);
- IDQT/BKS C6ng !y (d6 brlo crio):

- 1'6ng Gidrn d6c (d6 bAo c6o);

- Luu: \'T. TK HDQT.
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c0Nc rv c0 rHAx KrNH DoANH rnuy Hu sAN sAl cON
LO 4-6-8, Duong lA, KCN Tin Tao, Qufln Btnh Tfln, TP.HCM, ViQt Nam
DT: (028) 37541889 -37541812 Fax (028) 3754.1808 - 37541891
Email : apjg_o_9 apt. com. yn Web: www.apt.corn.vn

56:55-TB/THS Thdnh phii UA Chl Utnh, ngdy 07 thdng 4 ndm 2021

THONGBAo
V/v dg hgp Dgi hQi il6ng C5 AAng thwdng nihn ndm 2021

- Cdn cth Ludt Doanh nghi€p ,a ,nr*.O/gHl4 ngry t7 thdng 6 ndm 2020;
- Cdn c* Eiiu ls td ch*c vd hoqt d\ng Cdng ry Cd phdn Kinh doanh Thtiy hdi

sdn Sdi Gdn;

- Cdn crb Nghi qtryA sd OI1N}-HDQT/2L2| ngdy 11/i/2021 v/v d ch*c Eqi h1i
ddng c6 ding thudng ni€n ndm 2021,

HQi d6ng Quan tri COng ry C6 phen Kinh doanh Thriy hii san Sii Gdn (C0ng ty
APT) xin tr6n treng th6ng b6o vO viQc t6 chr?c ho.p Dai hQi <tdng C6 eOng thudrng ni6n
ndm202l gOm nhtng nQi dung sau:

I. NOi dung tl4i hQi:

1. 86o c6o c6ng t6c quan g, diAu hdnh hopt ctQng HEQT nilm2020.
2.Bdo crio cria Ban Ki6m so6t ndm 2020.
3. 86o c6o cria Ban DiAu hanh vC tinh hinh sin xuSt kinh doanh ndm2020 vd k6

hoqch sin xu6t kinh doanh ndm202l
4. B6o c6o tdi chinh t6m tit ndm 2020 (dd ki*m tudn) .

5. Th6ng qua c6c bilo c6o,t& trinh, ...
6. BAu bd sung thanh vi€n HQi tl6ng Quan tri, Ban Ki6m sodt nhigm W 2Ol7-

2022,...w.

II. Tdri IiQu:

C6c lopi tdi liQu 1i6n quan tt6n Dai hQi sE clugc cflp nhQt li€n tpc tr6n website cria
COng ty APT t4i http://www.apt.com.vn mpc th6ng tin c6 d6ng tir ngdy Ogl4l2}21.
Quf C6 d6ng vui tdng truy cap dr5 tham kfi6o tdi liQu.

III. Thoi gian vi tlia tli6m dg kiSn t6 chfrc Dai hQi tldng c6 d6ng:
Lfic 08 gid 30 Thft 5o ngiy 294n0n t?i HOi truong c6ng ty c0 phan Kinh

doanh Thriy hii san Sdi Gdn.
Dia chi: L0 4-6-8 Dudrng s6 ta Khu cong nghipp T6n Tgo, phucrng T6n T4o A,

QuQn Binh T6n, Thdnh pfrO nO Chi Minh.

IV. Thinh phAn tham dr;:
t. f6t ch cdc C6 itOng ho{c ngucri dugc riy quy6n hqp lp theo danh sdch C6 dOng

sO S:8IZO21-APTA/SD-DK ngay 05/4/2021do Trung Tdm luu ky chung khorin Vi-Ct

Nam - Chi nh6nh Tp. Hd Chi Minh cung c6p.



2. DA c6ng t6c t6 chtc Dai hOi dugc chu d6o vd tit5t kiQm, HQi <t6ng euan tri
C6ng ty C6 phAn Kinh doanh Thriy hii san Sii Gdn dA nehi Quf C6 d6ng vd ngudi
nh0n ty quydn du Dai hQi gfti gi6y x6c nhflr/riy quy6n tham du Eai hQi cho Ban T6
chttc (theo mdQ O6 Ep danh s6ch C6 dOng tham du dai hQi. Th6ng b6o mdi h-op vd c6c
tdi liQu, chuong trinh dpi hQi sc dugc ddng vd cfp nhflt tr6n website ctia Cdng ty ApT
t4i http://www.apt.com.vn mpc th6ng tin c6 d6ng vd grli di5n Quy CO eOng chflm nhfit
2l ngiry trudc ngdy t6 chrlc.

V. C6c v6n tld khfc:
1. Thli hgn tlrng lrf tham dg/riy quy6n tham dg Dfl hQi tl6ng c6 nong

thuinrg ni6n nlm 2021 chfim nndt U 16 giil thfl' Ba, ngey 20t412021 (cdn cft theo
ddu buu itiQn hoficfax).

Noi nhfln: Phdng T6 chr?c Hanh chinh.- COng ty CO phen Kinh doanh Thty h6i
san Sdi Gdn

Dia chi: Lo 4-6-8 dudrng si5 1A, Khu c6ng nghigp T6n Tpo, phudmg T6n T4o A,
Qufln Binh Tan, Thanh pnO Ud Chi Minh

DiQn tho4i: (028) 3.75.41.889

Fax: (028) 3.75.41.808

Email : thai94 1 9@yahoo.com.vn

2. G6p f cho D4i hQi:

CO dOng ho{c nh6m c6 d6ng s0 hiru tr€n 5%o (ndm phin trdm) v6n <li6u lQ c6
quy6n kitin nghf v6n dO dua vdo chuong trinh ho.p. Ki6n ngh! phii bdng vdn ban theo
qui ctlnh tai Di6u 142 Ludt Doanh nghiQp hiQn hdnh vd dugc grii d6n c6ng ry chflm
nn6t Ol ngiy trufc ngiy khai m4c.

3. Mqi thic mic xin vui ldng li6n hQ:

- Ottg Nguy6n 86o Son - Thu ky HOi d6ng Quan tri; ctiQn thoai si5: 0916.4 49.305
- 6ng Nguy6n Thanh Th6i - TP.T6 chr?c Hanh chinh, <liQn tho4i s5: 0908.4 Bg.4tg

Trdn trgng.

Noi nhQn:

- Toan th6 C6 ddng @d ddns lcy);

- HDQT, Ban TGD, BKS @A thdng ttn);

- Luu VT, TK.IDQT.
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coNc ry co rnAN KINH DoANH THUy nAl sAN sAr coN
Ld 4-6-8, Eudng sri 1,{, KCN TAn Tao, QuAn Binh T6n, TP.HCM, Vi6t Nam
ET: 375211 802 - 37541 889

Emai I : aptco ii{.rilllt..o|n._\ ll-

Fax: 37541 808

Web : *'r.i.x .at:L.co]1.vrr

CONG TY
cd PHir"t

KINH OOANH

rn0v xir sAn

sAl g0r,l

so
Thdnh phti HO Ch{ Minh, ngdy ..... thdng 4 ndm 2021

GIAY XAC NHAN/ UY QUYEN
dqt Dqi hQi iting cO ding thwdng nihn ndm 2021

bi: Cdngfy Cd phin Kinh doanh Thriy hfri sin Shi Gdn

T0n cd nhAn/t6 chu'c:
i,i

ivla so co oong:
s6 cWD/CCCD/GCNDKKD: .............. ngdy c6p , noi c6p
Dia chi:
Di0n thoai: ..............
-l ,i l . ;fong so co phan sd hiru: .....". .... c6 phitn (bdng chtt: ." )
Nay xric nlrQn:
fl Edng kf tham dr,r Dai hQi d6ng c6 dOng
ll eJ.

" E Kh6ng tham dU Eai h6i vd riy quyOn cho:
On[/Bd: .......;........ .... (Chac vq tsi t6 chthc @Au c6).
S6CMNDlCCCDlGCNDKKD:...............".,ngdyc6p.........

)

Dia chi:
(*) HoSc mQt trong nhirng thdnh viAn Hli ding Qudn tri C6ng ty c6 phin Kinh doanh
Thiry hdi sdn Sdi Gdn c6 t€n dudi ddy:

trtr
Ong Nguy6n L6m Vinh Huy - Cht tich HEQT C6ng ty.
Ong Truong Ti€n Dfrng - Thdnh vi6n HDQT-T6ng Girim DOc.

Duoc quyen lhay.thti t6i tham dU hqp Eai hQi cl6ng cO d6ng thudng ni6n ndm
2021 cta C6:1g q CO phdn Kinh doanh Tliry hdi s6n Sdi Gdn vd todn q"y6n thsc hiOn
c6c quy6n c-ua c.o ddng tqi dqi hQi bao g6m nhung kh6ng gi6i h4n quy€n bii5u quy6t
hodc b6 phi6u OOI vOi circ vdn dC thugc nQi dung chuong tilnfr O4i hQi.

T6i cam doan khdng khi6u nai vO ktit qui bi6u quy6t, bo phi6u vd hodn chiu
tr6ch nhiQm v0 viQc iry quyOn ndy.

Thimhphii Ui Cnt Umh, ngay thdng 4 ndm 2021

Ngudi fry quydin &oqc itdng ky drl)
(K!,vd ghi rd hp ftn)

Glti cltri: Vigc iy quyin tudn theo qui dinh cila LuQt Doanh nghiLp. Trtrd'ng hop c6 d6ng kh6ng chon dtxtc ngtrd,i
di uy- quvin thi cd th€ uy qttyin cho ntdt tong nhirng thdnh viAn HDQT c6 r€n rui mtjc (*), biing cdch ddnh ctdu
"X" vdo 6 vu6ng bAn ilii tuo'ng ti'ng v6'i ngu'a'i dro'c chon d€ uy quyin.

Nguli nhfln riy quy6n
(Ky vd ghi rd hq rcn)



c0Nc Ty co ruAt,l KrNH rloANH ru0v nAr sAu sAr c0rx
LO 4-6-8, Euong lA, KCN T6n Tqo, Qupn Binh Tin, TP.HCM, Vi$t Nam

DT: (028) 37541889 -37541812 Fax: (028) 3754,1808 - 37541891

Email: aptco@apt.com.vn Web: Www.apt.com.vn

56: 02lTB -HDQT/2021 Thdnh phii Ui Cht Utnh, ngdy 07 thdng 4 ndm 2021

THONGBAo
V/v iti crb, rbng cft itd fi chrbc bdu bO sung thdnh viAn HQi itdng Qu,fin rr!

vd thdnh vihn Ban Ki6m sodt Chng ty nhiQm W ffl Q017-n22)
tgi Dgi hQi itdng Cd AAng thwdng niAn ndm 2021

- Cdn crb LuAt Doanh nghiQp ,, ,irrrA/QH44 duqc duqc Quiic hpi nudc C4ng

hda xd h|i chrt nghTa lriil Nam khda flV, l0 ho.p thrh 9 th6ng qua ngfui 17 thdng 6 ndm

2020;

- Cdn cdc Diiu lQ t6 chtbc vd hoqt dlng Cdng ty CO phdn Kinh doqnh fhb, Hdi Sdn

Sdi Gdn;

- Cdn cth Nghi quyb HDQT C6ng U sA 05/NQ-HE)T/2021 ngdy 07/4/2021 vi viQc

chiip thuqn viQc t* nhi€m cfia )ng Hodng Vdn V! thdnh viAn HDQT vd Bd Dd Ngec Nga

thdnh viAn Ban Ki€m sodt vd tti nshi d ch*c bdu bd sung thdnh viAn H\i d6ng Qudn tr!
vd thdnhviAn Ban Kidm sodt nhiQm ki III (2017-2022),

HQi el6ng Quan Tri C6ng ty C6 phan Kinh doanh Thriy hii s6n Sdi Gdn xin trdn

trQng th6ng b6o vO viQc d6 cri img crl b6 sung thanh vi6n HQi el6ng Quin tii (gan Ki€m

sodt) C6ng ty tai Dai hQi <I6ng C6 ctOng thudmg ni€n n6m 2021 nhu sau:

I. Sd luqng thinh vi6n bflu b6 sung:

- CAn cri don xin tir nhi€m thinh viCIn HQi ddng Quin tri cria Ong Hodng VAn Vi
thanh vi6n HQi ilOng Quan tri vd BA D6 Ngqc Nga thdnh vi6n Ban Ki6m so6t COng ty.

HQi ct6ng Quin tri COng ty quytit ttinh trinh Dai hQi ddng C6 ctOng thudrng ni6n n[m 2021

xem x6t mi6n nhiQm ciic thanh vi6n n6u tr6n. Cdn crl qui tlinh tai diAu 154 vd diAu 168

Luflt doanh nghiQp s'6 59DA20IQH14, sO luqng thdnh vi6n HQi d6ng Quan tr! vd thdnh

vi6n Ban Ki6m so6t sau khi Ong Hoang VAn Vy vd Bd D5 Nggc Nga tir nhiQm dE khdng

etri si5lugng tOi ttri6u qui dlnh trong HQi tl6ng Quin tri h 03 thdnh vi6n vd Ban Ki6m so6t

lA 03 thAnh viOn. Do d6 HOi itdng Quin tri quytit diuh trinh Eai hQi itdng CO OOng thudng

ni6n bdu bO sung th€m mQt thanh vi€n HQi <t6ng Qufrn tr! vd mQt thinh vi€n Ban Ki6m
sodt di5 dri tfc sO tOi thi6u qui dinh h 03 thAnh vi6n.



I

- Nay HQi tt6ng Quan tr! thdng b6o d6n todn th6 C6 clOng vA viQc gtii h6 so tI6 cri
tfrng cr? b6 sung 01 (MO| thhnh vi6n HQi tldng Quin tri vir 01 (MOt) thinh vi$n Ban
KiSm soft.

II. HO so fl'ng cri tI6 cr?:

Qui chti img ct, ctA ct} vd m5u h6 so tham gia rlmg ct}, dA cr? dugc dang tr€n website
cria C6ng ty tqi etia chi http://www.apt.com.vn.MUc th6ng tin c6 d6ng.

III. Thdi h4n tling W vi gfri hd str tfrng cr?, dd cri b6 sung thirnh vi6n HQi tldng Quin
tri vir thhnh vi6n Ban Ki6m soit chfm nndt U 16 giil ngiry rcn412021 (cdn cdc theo
ddu bru itiQn):

Noi nhfln: Phdng T6 chric Hanh chfnh - Cdng ty C6 phdn Kinh doanh Th,iy hii sin
Sdi Gdn

Dia chi: Lo 4-6-8 dudmg si5 1A, Khu c6ng nghiQp T0n T4o, phudmg T6n T4o A,
QuQn Binh Tdn, Thanh pfrO Hd Chf Minh

Ngodi phong bi cdn ghi rd "Hd so img ct, <16 crl b6 sung vdo HQi ddng Quan tri
@an Ki6m so6t) nhiem ky III *2017-2022'

DiQn tho4i: (028) 3.7541.889

Fax: (028) 3.7541.808

Email : tchc@.apt. com.vn

Mgi thfc mfic xin vui ldng li0n hQ:

- 6ng Nguy6n 86o Scyn - Thu ky HOi d6ng Quan tri: 0916.449.305

- Ong Nguy6n ThAnh ThAi - TP.TCHC: 0908.489 .4Lg

Trdn trgng

Ncri nh$n:
- Toan th6 C6 <I6ng;

- IIDQT, BKS @d th6ngttD;
S0 GDCKHN, UBCKNN (Cdng bii ry;

- Luu VT, TK.HDQT.

TM. HQI DONG QUAN TRI
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cOxc Ty co puAx KrNH DoANrr rHUy Hfu sAr sAr Gor{
LO 4-6-8, Dudtg lA. KCN Tin Tao, Qu4n Binh Tirr" Tp.HCM" Vi€t Narn

DT: (028) 3754188q -37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 3154t891
Ernai I : {:tgCgrglgqfg! $'eh : Ew iy*[t. r'Q!.]=\tll

S6: -rQC-DHDCD/202 i T'hdnh phti Ui Ch{ Minh, ngdlt a thdng -, ndnt }.02l

:
QUY CHE

Ung cfr, di crb hO surtg Thcirth vi€n HOi ding Quiin tr! vd Ban Ki€nr sotit

nhiQrn ki III (2017-2022)

*r.***

- Cdn ca Luat Doanh nghi(p sti:g/ZtlZ\/QHl4 drrctc droc Quoc hoi rurgc CQng
Hda Xd h6i Ch[t NghTa [/i€r ]Vam khda XIV, @ hpp thu 9 thdng qua ngdt, l7 rhdng 6 ndnt
2020,

- Cdn ca Eiiu t€ td chtlrc vd hoat d1ng C6ng ty c6 phin Kinh doanlt
Sdi Gdn.

Thry Hai Sdtt

- Cdn ct)t'ngl'Li Qtt-vi: HDQT so 1 \\VQ-HDQT-20)t ngity C,+ i 1 /ZaJl t,i vi
to chirc: bdu bct sung tndt thdnh vi€n Hoi ddng qudn tri nhiAru ki Iil (2017-2022) t,r)

thanh viQ.n Ban. Kieru ,s'oar rtltient bj' til nhdrn thtty rh€ ntgt thdnh viAn HDC)I vd ru6t tltdn
viAn Ban Kiem sctdr xin t* nhi€m tai Dcti hQi d6ng CA dAng thadng niAn C6ng t1t ndtn
202 l

Di6u 1. Mgc ti6u:

- Dirn bdo nguy6n tic c6ng khai. cong hang vd d6n chir.

- T?o di6u ki6n thu4n loi cho c6ng t6c t6 chrio, ti6n hdnh Eai h6i d6ng cO ddng vd
5n dinh hoat d6ng san xu6t kinh doanh.

Di6u 2" Di6u kiQn f'ng ci'r, cl6 cri"bd sung thhnh vion H6i el6ng euin tri:
Thanh vi0n H6i d6ng QuAn tri ph6i co du c6c ti6u chuAn vd dieu ki6n sau dAv:

,:. ,^- l,a cd d6ng scr hftu hodc dai diOn so hiiu trdn 5?'o t6ng s6 c6 phAn pirO ttrc,ng cua
Cl6ng ty trn l0n ho[c ngucri khdc co trinh d6 chuy6n m6n, kinh nghiOm trong qudn l,r,.kinh
doanh hodc trong nganh. nghA kinh doanh chu ytiu cta C6ng t), r,a. duoc c6 d6ng hoac

r i ,. ^ 'nhonr cO dong sohDu rr6n 50o rong so co phan pho thong de cu.

- C6 d6nghoic nh6m c6 dong sohirutr6n 5% d€n2A% t6ng s6 c6 phAn pho rh6ng
cua C6ng ty co quy6n dd cu tOi Aa 01 ung vi6n.

s=-dfl

bONe'
cd PHj



- C6 ddng hoac nhon-r co d6ng s6" hfru tr€n 2Aa/o d€n 30%.o qul.6, c16 cu' t6i Oa :
u'ng vi6n.

- Co dir nang luc hdnh vi ci6n sp r,'d kh6ng thu6c d6i tuong bi cAm thanh l6p vd quAn

lj doanli ngiri6p theo quy iiinh theo khoan 2 diAu 17 LuQLI)oanh nghidp 2020.

- C6 suc khod, phAm chAt dao dirc t6t, trung thuc. 1i6m khi6t, hieu biet va co 1'thr1c
chAp hdnh ph6p ludt.

- Thdnh vi6n H6i d6ng QuAn tri lchdng nhdt thi0t phai ld c6 d6ng ho[c ngr-rrii lao

ddng cua C6ng t"v.

- Co sfrc kh6e, phAm chAt d4o dilc t0t. trung thpc. liOm khi6t, hieu bi<it va co 1 thirc
chAp hanh phdp lr-rAt.

- Thinh vi6n Hoi ddng Qudn trr kh6ng duoc d6ng lho'i la thanh vi6n [{6i ddng Quan
tri t4i qud 05 c6ng ry khdc. co th6 ki0m nhi6m cdc chuc danh diAu hanh, quan i,v cua

C6ng ty.

Didu 3. Hd scr tham gia ri'ng cfi", cld cir eI6 beu b6 sung vio HQi cl6ng Quin tri:

1. Bi6n bAn hop nhorn cO COng (mAu dinh kdm)

2. GiAl' d0 nghi trrg cu hoic d6 cri thani gia H6i ddng Quan lri (theo ntdu).
: ..

3. Sry 1'eu 1y lich r1o irng cu vi6n tu l,hai (theo mdu).

4.Cam k6t bing r,5,n ban vd tfnh rrung thuc. chinh x6c vd hqp ly cua c6c th6ng tin ca

rihAn duoc c6ng bo va phai carn k6t thuc hi6n nhi6m vg m6t caoh trung thuc, trung thAnh.
l.cin trong va vi loi ich cao nhAt cua c6ng fv n€u duoc bAu lAn-r thanh vi6n HOi d6ng QuAn

tri.

5. Bdn sao co cong chirng cdc giAy to'cta c6c Ling vi6n kh6ng phai ln thdnh vi6n
rlurng nhiOm H6i d6ng Qudn tri, Ban Ki6:n sodt: il6 khAu thuong tni (hodc Giiiy ditng rcya

tant tru ddi hgn), bAn sao chri'ng minh nh6.n dAn, th6 can cucsc (hojc It/ chi6u n€u ld Vi€t
,,;kieu, ngLrcti rru6c ngodi) vd c6c bang cdp" r.dn bdng chu'ng chi chilng nhAn trinh dQ vdn
hoa, trinh dd chuy6n m6n.

6. Van bAn uy quyen cua CO ddng ph6p nhAn cho irng cu viOn tham gia irng cu'rJOi

v6i trudng hqp Lrng eir vi6n dai di6n cho ph6p nh6n.

Di6u 4. Didu kiQn ring cir, tI6 cir b6 sung thanh vi6n Ban Ki6m so6t:

lhanh vi6n Ban Kiern soat phAi co dii cac ti6u chuAn va diOu ki0n sau ddy:

- Trr 21 tu6i trd 16n, c6 dri ndng luc hanh vi elAn sq vd kh6ng thi,r6c ddi tuong bi cArn

thAnh lAp vd qu6n 1, doanh nghiQp theo quy dinh theo quy dinh theo klroin 2 di0u 17

I-uAt Doanh nghiQp 2020.

- LA cO ddng so hfr'u hoEc dai di6n scr hiru tr0n 5% t6ng sd c6 phAn phd th6ng cua

Ll6ng b' trd l6n; l-rodc nguo'i kh6c co trinh 116 chul'6n m6n" kinh nghiOm trong quAn li,

I



kinh doanh hodc trong ngdnh, nghe kintr rjoanh ehir y6u cta c6ng ty
lroic nhom cd d6ng so'hfru tr€n 5oh tong so co phAn ph6 d6 cu,

- C6 du ndng Iuc hdnh vi dAn sp vd kh6ng rhuoc d6i tuqng bi
quan 1" doanh nghi6p theo qu1,' dinh cua LuAt Doanh nghi0p

- c-'o suc khoe. phArn chAt dao dirc t6t, trung thuc, liO*r khiOt,
thuc ch6p hdnh ph6p luAt.

- Thanh vi6n Ban Ki6m sodt kh6ng nhAt thi6t phai li c6 dong hodc nguo.i lao
d6ng cua C6ng ty.

- Trong s6 c6c thdnh vi6, rlan kiern so6t phai c'it nhAt 0l
^;.chul en rnon ve tai chinh ki toiin

- Ki6ng phAi la vo hodc ch6ng, cha, cha nu6i, lne. file nu6i, con, con nudi" anh"
chi. em rudt ciia thanh vien lf6i d6ng QuAn tri, f6ng Ciiam d6c va nguoi qr-rAn i-i,khac:

- Khong Iarn 
'iec 

rr"()ng tro plra, Ke roin. tai chillh cua coilg n:

? - Kh6ng ld thdnh viOn hay nhAn vi6n cua C6n-e r,u* Ki6rn todn ddc l6p thuc hi6rr
ki6rn to6n c6c b6o cito tai chinh eria c6ng ty trong 03 ndrn lidn truoc do. i:

;;-,';.;:;.;..,ffi Cong,y: $
- Ducvc dho tao rn6t trong eae chuy6n ngdnh ve kinh t6, tai chinh, k6 toAn. f.ierfrN lJ,

to6n, luAt, qu6.n tri l<inh doanh hodc chuy0n ngdnh phu hqp vdi hoat d6ng kinh doanh ,n$y
doanh nghiep; - ,92

Didu 5. H6 so tham gia ri'ng cfr, cI6 cir tld beu b6 sung vho Ban Ki6m so6t:

l. tsi6n bAn hop nhorn co dong (m6u dinh kdrn)

2. Gidy d6 nghi ung cu hoac d0 cu tharn gia Ban Ki6rn soirt (theo mdu).
: , ,. "3 Scr y€u ly lich do ring cu vi6n tLr khai (theo mau1.

LCam ket uing r'6n ban ve tinh trung thuc, chinh x6c va hq p 11, cfia cac th6ng tin
cd nhdn.duoc cdng b6 va phAi cam k5t thuc hi6n nhiom vq rndt c6ch trung thuc. trung
thanh. c6n trong vd vi loi ich cao nh6.t cria c6ng ty n6u duoc bAu ldrn thdnh vi6n Ban
Kidm so6t.

5. Bdn sao c6 c6ng chri'ngcitc gi6y to cira cdc ring vi0n kh6ng phdi ld thanh vi6n
ducmg nhidm H6i ddng QuAn tri" Ban Ki0rn so6t: Hd khAu thucyng tni (ttofic Gitiy dang lq,,

tatn tri dai han1, ban sao chfi'ng minh nh6.n dan, thd can cuoc (hodc Ho chiau nau h t,i€t
7.:kieu, ttgrr'ti rtro<- ngodi) vd ciic bdng cAp, v[n bdng chirng chi chring nhAn trinh d6 v6n
h6a" trinh d6 chuy€n m6n.

6" V[n bAn ri1' qu1'6n cLia C]o ddng phap nh6"n cho u'ng cu vien tharn gia ung cu d6i
r,<f i truo'ng ho-p fing cu vi6r-r dai di6n cho ph6p nhAn.

va ducyc c6 d6ng

cAm thanh ldp va

l1reu Llret va co \'

thdnh vi0n co trinh d0



Di6u 6. Cic v6n dO kh6c:

1. MAu hd scr tham gia Ling cu. 11€ cu duo-c ddng trdn u,ebsite eira C6ng tr., t4i dia

chi http:i/nrvu'.apt.com.vn, mqc thdng tin cd d6ng.

2. Thd'i han iting k-v vn gri"i hd so'irng cti', ciA cti'bd sung thhnh vi6n H6i d6ng

Quin tri (Ban Ki6m so6t) chim In 16 gicr ngiy 76 042021 (cdrt cir theo rtdu bu'u

diQn).

Noi nhQn: Phdng l'6 chu'c Hanh chinh - C6ng fy' Cd phAr Kinh doanh Thul,Hai
San Sai Gon.

Dia chi: LO 4-6-8 duirng sO tA, Khu C6ng nghi$p TAn T'ao" Phuong TAn Tao A.

Quan Binh l'An, Thdnh pnO HO Chi Minh,

Ngodi phong bi c6n ghi rO "Hd so'f'ng cfr, dA cu'bd sung thlnh vi6n HQi cl6ng

Qurln tri (Ban Ki6m so:it) nhi6m ky III QAfi-zAz\.

Diin thoai: (018) j.75+ i.889

Fax: (028) 3.7541.808

Ernail : t"chc(@,apt.co1r. vn

3, lUqi thic m6c xin vui ldng li6n h0:

- Ong NguySn R6o Srm - Thu k--l Hqi d6ng QuAn tri: 0913714664.

- Ong Ngu,vSn'Ihinh't'hAi - T'ruong phong 1'6 chuc Hinh ehinh: 0908489419

TM. HQI EONG QUAN TRI

Noi nh$n:
- 'l'oin the Cd d6ng;
- HDQT. BKS (D0 th6ng tin);
- Sd GDLIKI{N, LIBCKNiN (Cdns b6 T"l-):
- Luu Vdn Thu, T'K.HDQT.

.t -r
CO PHAN

KINH DOANH

rxrjy xirsiu
sAr eoru

GUYEN LAM VINH HUY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 
 

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG 

Đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên  

Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát) Công ty Cổ phần Kinh 

doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) nhiệm kỳ III (2017 – 2022) 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

 

- Căn cứ Qui chế ứng cử bổ sung Thành viên  Hội đồng Quản trị và thành viên Ban 

Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài 

Gòn ban hành ngày 07/4/2021. 

 

Hôm nay, ngày                  /2021 tại                             Chúng tôi những cổ đông của 

Công ty, cùng nhau sỡ hữu số cổ phần có quyền biểu quyết là:   cổ phần 

chiếm tỷ lệ            % vốn điều lệ Công ty. (Danh sách Cổ đông đính kèm). 

Cùng nhất trí 100% đề cử (nếu đề cử trên 02 thành viên đề nghị ghi danh sách đính 

kèm). 

Ông/Bà: 

CMND/CCCD số:                               cấp ngày                    tại. 

Địa chỉ thường trú: 

Điện thoại liên hệ 

Trình độ học vấn    Chuyên ngành 

Hiện sỡ hữu   cổ phần (bằng chữ)  

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (Ban Kiểm soát) Công ty 

nhiệm kỳ III (2027-2022) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. 

Ông/Bà: 

CMND/CCCD số:                               cấp ngày                    tại. 

Địa chỉ thường trú: 

Điện thoại liên hệ 

Trình độ học vấn    Chuyên ngành 

Hiện sỡ hữu   cổ phần (bằng chữ)  

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm 

soát) Công ty nhiệm kỳ III (2027-2022) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. 

 

Nhóm cổ đông chúng tôi thống nhất cử đại diện nhóm là 

Ông/Bà: 

CMND/CCCD số:                               cấp ngày                    tại. 

Điạ chỉ thường trú: 

Số điện thoại liên hệ. 

Hiện sỡ hữu   cổ phần (bằng chữ)  

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Qui chế ứng cử bổ sung thành 

viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng Cổ 

đông thường niên năm 2021. 

Biên bản kết thúc lúc            

             CÁC CỔ ĐÔNG 

        (Cùng ký và ghi rõ họ tên) 



Tài liệu phục vụ ĐHCĐ TN 2021 

 

 

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN 

Tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT(Ban Kiểm soát) 

Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) 

nhiệm kỳ III (2017 – 2022) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 

 

Họ và tên người đề cử:  

Ngày, tháng, năm sinh: 

Nơi sinh    Quốc tịch: 

CMND/CCCD/Số hộ chiếu: 

Điạ chỉ thường trú: 

Điện thoại:    Email: 

Đại diện cho (chọn 1 trong 3 trường hợp dưới đây): 

1. Bản thân là cổ đông phổ thông sỡ hữu                 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ 

lệ %            vốn điều lệ, tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (Ban 

Kiểm soát) nhiệm kỳ III (2017-2022). 

2. Đại diện cho Cổ đông pháp nhân                                             sỡ hữu                 cổ phần 

chiếm tỷ lệ %            vốn điều lệ, tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị 

(Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ III (2017-2022). 

3. Đại diện cho nhóm Cổ đông sỡ hữu                 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 

%            vốn điều lệ, tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm 

soát) nhiệm kỳ III (2017-2022).(Biên bản họp nhóm đính kèm). 

Đề cử ứng viên tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT (Ban Kiểm soát) Công ty Cổ 

phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau: 

STT HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN CHỮ KÝ ỨNG CỮ VIÊN 

01   

           Cổ đông/Pháp nhân/  

Đại diện nhóm Cổ đông 

    (Đóng dấu/ký và ghi rõ họ tên) 

(Đính kèm SYLL) 



Tài liệu phục vụ  ĐHCĐ TN 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------o0o------ 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ BỔ SUNG  

THÀNH VIÊN HĐQT (BAN KIỂM SOÁT)  

 NHIỆM KỲ III (2017-2022) 

 

1. Họ và tên:                           , sinh ngày: ……………………………………………. 

Quốc tịch: Việt Nam, giới tính:       nam,        nữ 

CMND.CCCD số:               do Công an:             , cấp ngày:…………………………...    

Hộ chiếu số: ............................... Cấp ngày ………….Tại .................... ………………..  

Địa chỉ thường trú theo sổ hộ khẩu: …………………………………………………….. 

Địa chỉ cư trú hiện nay: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại liên lạc:  ……………………………………………………………………. 

Số lượng cổ phiếu đang sở hữu (đại diện hợp pháp/ đại diện theo ủy quyền của nhóm 

cổ đông):  ......................  Cổ phiếu APT, chiếm tỷ lệ:    trên tổng số         Cổ phiếu của 

Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn hiện đang lưu hành. 

2. Trình độ học vấn: 

Trình độ văn hóa:  

Trình độ chuyên môn và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan:  

  

3. Quá trình công tác:  

 

4. Chức vụ đã từng đảm nhận và hiện nay:  

  

 

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi 

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và 

vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị (Ban 

Kiểm soát). 

 …………………, ngày …… tháng …. năm 2021 

      Người khai 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


	CB TT THONG BAO MOI HOP VA TAI LIEU DAI HOI.pdf (p.1)
	Thong bao moi hop DHDCD TN 2021.pdf (p.2-3)
	mau GUQ.pdf (p.4)
	Thong bao ve viec de cu ung cu TVHDQT-BKS 2021.pdf (p.5-6)
	Qui che de cu ung cu bo sung HDQT Ban KS 2021.pdf (p.7-10)
	2021-04-01 bien ban hop nhom co dong.pdf (p.11)
	2021-04-01 phieu de cu bau bo sung TV HDQT -Ban KS 2021.pdf (p.12)
	2021-04-01 ly lich UNG CU BO SUNG hdqt và Ban KS.pdf (p.13)

		2021-04-07T11:14:34+0700
	Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn




