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CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

HUNG HAU DOc Ip - TV do - Hnh phUc 

oOo cO  

Sô:L  .2022/HHA/CV TP.HCM, ngày  iA  thông  O(näm 2022 

(V/v CB7T trong thOi han 24h: Nghi quye't s6 

(~J   .2022/NQ-HDQT) 

Kinh gUi: - So Giao Djch ChUng Khoán Ha Noi; 

- Uy Ban Chung Khoán Nhà NuOc. 

1. Ten t6 chUc: Cong ty C6 Phán NOng Nghip HUng Hu 

2. Ma chang khoán: Sil 

3. Dia chi lien Ic: 1004A Au Ca, P. PhU Trung, Q.  Tan PhU, Tp. HCM 

4. Diên thoai: 028. 3974 1135 - 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280 

5. Email: infohunghau.vn  

6. Ngudi thVc hin cong bö thông tin: Ong Vu Quang Chinh - T6ng Giám dóc. 

7. Nôi dung cOng bó thông tin: Ngh quyét so  ,   .2022/NQ-HDQT ngay1( I((/2022 cUa HOi 

dOng quân tr Cong ty C6 ph5n NOng nghip HUng Häu ye viec thông qua nOi  dung, cu the: 

Trién khai phuang an phát hành c6 phiêu d trà c6 tUc cho nãm tài chmnh tü 01/10/2020 

den 30/09/2021 dã duac Di hQi dOng cO dOng thuong niên näm tài chInh 2022 thông 

qua (toàn van dInh kern). 

8. DIa  chi website dang tài toàn bO thông tin trCn: www.agri.hunghau.vn   

ChUng tOi xin cam két thông tin cong bO trên dày là dung sv that va hoàn toàn chlu trách 

nhim truOc pháp lut ye nci dung thông tin dã cOng bO. 

VUQUANG INH 



CONG TY CO PHAN NONG NGHIP CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUNG HU Dc 1p - Tr do - Hnh phác 

S: 09.2022/NQ-HDQT Tp. H ChIMinh, ngây 31 tháng 05 nám 2022 

NGH! QUYET 
V vic trin khai Phu'rng an phát hành cphiu nám tài chinh 

tfr 01/10/2020 dt4n 3 0/0 9/2021 
*** 

- Can cz Lut Doanh nghip s 59/2020/QHJ4 thrcic Quc hi nithc Cong  hoà Xd hi C'hô nghia 
Vit Nam thông qua ngáy 1 7/06/2020; 

- Can th Luçt Chô'ng khoán s 54/2019/QHJ4 ngày 26/11/2019, Luit I*u tu' ngày 17/06/2020, 

- Can ct Nghj d'jnh s 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 côa ChInh phii quy djnh chi tit và 
hu'óng dJn thi hành mçt s diu côa Lut CIung khoán; 

- Can ct'r Thông tu' 118/2020/TT-BTC côa B3 Tài chInh hw&ng dá'n mt sd nç51 dung v chào ban, 
phát hành chô'ng khoán, chào mua cong khai, mua igi cphiu, dáng kj cOng d'qi chOng và 
hOy tu' cách cOng ty ctçzi chOng; 

- Can c& Diu l COng ty C phcn Nông nghip Hung Hu; 

- Can ci Nghj quyét Dqi hç5i &ng cá dOng thu'&ng niên nOm tài chInh 2022 ngày 25/12/2 022 cüa 
Cong ty Cphn NOng nghip filing Hqu; 

- Can c& Biên ban hpp Dgi hi ctng c dOng thu'àng niên nOm tài chInh 2022 ngOy 25/12/2022 
cOa Cong ty Cphcn Nông nghip Hung Hgu; 

- Can cIt T& trInh s 02.2022/TTr-DHDCD ngày 03/12/2021 v vicphát hành cphitu d trã c 
tItc cho nám tài chInh tlr 01/10/2020 dn 30/09/2021; 

- Can cIt Bién ban Tang hcip j5 kièn thành viên Hi &ng quán trj s 05.2022/BBTH-HDQT ngày 
3 1/05/2022. 

HO! DONG QUAN TR! CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HU 

QUYET NGHJ 

Diu 1:  Trin khai phuung an phát hành c phiu d trá c the cho nàm tài chInh tü' 01/10/2020 

dn 30/09/202 1 dã dirçic Dai  hi dng c dOng thi.thng niên näm tài chInh 2022 thông 

qua. Phuo'ng an phát hành e11 th nhu sau: 

1. Ten c phiu: C phiu Cong ty C ph.n NOng nghip Hung Hu 

2. Loi c phiu: C phiu ph thông 

3. Mnh giá cô phiu: 10.000 dèng/c phiu 



4. Von diu 1 hin nay: 22 1.560.600.000 dng 

5. sO lirçrng cO phiOu dã phát hành: 22.156.060 CO phiu 

Trong do: 

- sO luçing cO phiu dang hru hành: 22.155.050 cO phiu 

- SO lucmg cO phiOu qu: 1.0 10 cO phiu 

6. Mfrc tang vOn diu 1 dr kin: 

VOn diu 1 trithc phát hành: 22 1.560.600.000 dOng (Bcng chü': Hai tram hal mwii mt t 

nám tram sáu mu'cri triu sáu tram ngàn &5ng) 

SO vOn diu 1 di kin tang: 13.293.030.000 dOng (Bang ch: Mzthl ba hai tram chin 

mwo'i ha triu không tram ha mio1 ngàn dng) 

VOn diu 1 sau khi phát hành: 234.853.630.000 dOng (Bang chü': Hal tram ha mwoi bn 

tj) tam tram nám miwi ha triu sáu tram ha miwi ngàn dáng). 

7. Phirong an phát hành ci th nhi.r sau: 

a. HInh thirc phát hành: Phát hành cO phiu d trã cO tirc cho nám tài chInE tr 01/10/2020 dOn 

30/09/2021. 

b. DOi tllcxng phát hành: CO dong có ten trong danh sách tai  ngày däng k cuOi c1ng chOt danh 

sách cO dong (thi diOm chOt danE sách du9'c DHDCD üy quyn cho HDQT quyOt djnh). 

c. sO lucyng cO phiOu d kiOn phát hânh tOi da: 1.329.303 cO phiOu. 

Giá trj phát hành tInE theo mnh giá: 13.293.030.000 dOng (Bang chü: Mui ba t' hai tram 

chin mi.ioi ba triu không tram ba muci ngàn dOng) 

T' 1 sO luçxng cO phiOu dir kiOn phát hanh!tOng sO cO phiOu dang hru hành: 6% 

d. T' 1 thirc hin quyOn: 50:03. Cu mt cO dong s hUu 01 cO phiOu duçc nhn 01 quyOn nhân 

them c0 phiOu. Cir 50 quyOn nh.n them c0 phiOu së duçic nhan  them 03 cO phiOu mdi. sO cO 

phiOu phát banE them së duçc lam trôn xuOng dOn hang dcm vj, ph.n lê th.p phân (nOu có) 

së duçic hUy bô. 

e. Phuo'ng an xr l cO phiOu lé phát sinh (nOu có): SO cO phiOu phát hành dO trã cO tirc së duçc 

lam trôn xuOng dOn hang dcm vj, phn 1 thp phân (nOu co) së dixçc hüy hO. 

c6i 
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VI dw C dông A s& hüu 115 c phiu tai  ngày ch& danh sách c dông. Vôi t' 1 thirc hin 

quyn 50:03, c dong A duqc nh.n (115/50*03 = 6,9) 6 c phiu mâi. Theo nguyen tc tInh 

toán trén, c dông A d.rçc nhan them 6 c phiu m&i. S c phiu lé 0,9 c phiu së bj buy hO. 

f. Ngun van: L?i  nhun sau thu chua phân phéi theo Báo cáo tài chInE cho giai don tir 

01/10/2020 dn 30/09/202 1 dã duac kiêm toán. 

g. Thôi gian thc hin: Sau khi Dai  hi dng c dông biu quyt thông qua và tly ban Chi'rng 

khoán Nba nuóc chp thuan, dv kin nám 2022. 

h. Thông qua vic däng k niêm yt b sung và däng k chfrng khoán b sung viii s c phiu 

phát hành them vói Sâ Giao djch Chi'mg khoán Ha Ni và Trung Tam Luu k' Ch't'rng khoán 

VietNam. 

i. Thông qua viec thay di Diu 1 (mic vn diu 1) và thu tVc  diu chinE Giy chirng nh.n 

dãng k' kinh doanh tai S? K hoch và Eiu tu Tp. HCM sau khi có Báo cáo két qua phát 

hành len UBCKNN. 

Diu 2: Thông qua phuang an dam bão vic phát hành c phiu dáp rng t3 l sâ hQ'u nuOc ngoài 

tai SJ1 

S lucmg c phiu phát hành trá c tirc cho c dông hin hru dira trên DanE sách c dông do VSD cung 

cap t?i thi dim ch& Danh sách c dông d thirc hin quyn. Cong ty dam báo sê không lam thng t' l 

s hüu cüa Nlhà du tu nuóc ngoài tai  Cong ty, dam bão tuan thu dáng quy dnh cüa pháp lu.t và Thông 

báo t l sr hüu nuâc ngoài cüa Cong ty dã báo cáo vOi TiJy ban Chirng khoán Nhà nithc. 

Diu 3:  Hôi dng quãn trj giao Chü tjch HDQT trin khai thrc hin phuo'ng an phát hành cô 

phiu d trá c tüc, cii th& 

'HAN 
- Tiên hành các thu tiic np Ho sa xin phép phát hành cô phieu dê trã cO tic den Uy ban Chüng NGHI 

khoán Nha nithc và Giái trInh các v.n d lien quan (khi co yêu cu); C HAU 

-4 
- ChuAn b và trInh Hi dng quãn trj phê duyt các h s lien quan dn vic Dàng k' chIrng 

khoán b sung ti Trung tam luu k chng khoán Vit Nam (VSD) và hem yt chi'rng khoán b 

sung ti Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni (HNX) sau khi vic phát hành duçc lily ban Chfrng 

khoán Nba nuóc chip thuan; 

- Tin hanh các thu tiic Cong b thông tin theo dung quy djnh cüa pháp lu.t; 

- Phi hqp vói don vj Tu vn — CTCP Chng khoán FPT d thvc hin các cong vic có lien quan 

theo dung các quy djnh cua Cong ty và pháp lut. 



Diu 4: Các Ong, Ba thànlh vién Hi dng quãn trj, Ban Tang Giám dc Cong ty C phAn Nong 

nghip Hung Hau có trách nhim thi hành Nghj quyt nay. 

Ngh quyt Ce hiu 1irc k tu ngày k./. 

Noi nhân: 

- HDQT; Ban TGD; 

-Liru VP. 

TM. HQI BONG QUAN TR! 

 

T THANH PHVNG 
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