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CANG RAU QUA

\ - - , (\t6u07 lTHa)
ceNG HoA xA Her cHO NGHiavrFr NAM

DQc fi.

Tp.HCM, ngdy 19 th6ng 10 ndm 2021Sri; 30612021-CRQ

rnONc nAo
( Vi ngoy ildng tc!, cu6i cimg dd thuc hiQn quyin tham d1t DHCD thufutg nian ndm 2021 )

Kinh sfri : Trung tim Luu lrf Chrfrng khoin ViQt Nam - Chi nhinh Tp. 116 Chi Minh

TOn tO chric phit hdnh : cONc ry cO pnAN cANc nnu euA
TOn giao dich : VEGEPORT J. CO
Try sd chfnh: S6 t Nguy6n Vdn Qiry, khu ph6 1, phudng Phri Thufln, Qu6n 7, Tp.HCM.
DiQn thopi: ( 08 ) 37 731 120 Fax: ( 84 ) 38 733 342

Xin th6ng b6o tl6n Trung t6m Luu tcf Chrfrng khoin VN ( VSD,) Chi nh6nh Qi TP.HCM
ngiy tling lrf cu6i cirng cho chr'lng khoin sau :

T6n chimg kho6n: C6 phi6u Cdng ty CO phin Cflng Rau Quf,
Me chimg kho6n:
Lopi chimg kho6n:
MQnh gi6 giao dich :

Sdn giao dich :

VGP
CO phi6u ph6 th6ng
10.000 ttdng

HNX.
Ngdy ttdng kj cu5i cirng : Ngny 11 th6ng 11 nim 2021.
DOng thdi dC nghi VSD lQp vd gtli cho C6ng ty chring t6i danh sSch ngucri sd hftu chimg kho6n
n6i tr6n vd gui vdo c6c tlla chi Email sau: rauqua@.gmail.com, huongdung82@gmail.com.

1. Lf do vir muc tlich :

- Td chric Dai hQi cO d6ng thudng ni6n ndm 2021.

2. NQi dung cs th6 :

+ f1i lQ thyc hiQn 1:1 (01 c6 phitiu 01 quyAn UiCu quyiSq.
+ Thoi gian thpc hipn Dpi hQi dp-kitin: l9lI2l20)1, niSu c6 thay AOi COng ty sE th6ng

b6o trong thu mdi dU Dai HOi etin trmg cO ddng, ddng tin tr€n Website cria COng iy ua phu*g
tiQn th6ng tin tlpi chring theo quy <linh cia ph6p luQt.

+ Dia <ti6m tai trg sd C6ng ty : SO LNguy6n Vdn Quj, P.Phri ThuQn, Q 7, Tp.HCM

3. NQi dung D4i hQi :
+ Th6ng qua b5o c6o cta HQi tt6ng quan tri
+ 86o c6o k6t qud kinh doanh ndm2020,phdn ph6i lgi nhuQn vi trich qu! n6m 2020
+ Th6ng qua K6 ho4ch kinh doanh ndm202l
+ Th6ng qua B5o c6o ki€m todn n[m 2020.
+ Th6ng qua 86o c6o cria Ban Ki6m so6t ndm 2020.
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+ Th6ng qua cdc td trinh.
+ Th6ng qua nhiing nQi dung krtr6c thuQc th6m quyAn Eai hQi.

- Chring t6i Cfuig Rau Qui cam k6t nhtng thdng tin vB nguli sd htu hong danh sr4ch s€dryt Y dunq effing mgc dich vi tudn thti c.ic iuv aiir, 
",lu 

vsp. c6ng ry chung toi se hoantoin chiu trrich nhiQm tnr6c ph6p lugt niiu cO vi pfrem.

PHAMNGQC Q{J.'rNH

THS&PHAP tU.4,T

2



CONG TY CO PHAN
c

Sii: 30512021/CV-CRe

CQNG HO.q, XA HQI CHO NGHIA VIET NAMDOc ,'i.

Tp.HCM, ngdy 19 th6ng l0 ndm 20Zl

Kinh sfri : - Trung tim Luu tcf Chning kho6n ViQt Nam - Chi nh6nh TTPHCM
. C6c c6 e6ng

Try6! h6t, C6ng-ty c6 plrAn cang R3u Qui xin gui tdi cdc co 9!ran - euf c6 it6ng loi chdo tr6n
trgng vd cim on sg h6 trg - tin tu&ng md Quf co quan vd c6c nna dAu t" ai i,enrr chot6ng ty trongthli gian vira qua.

^..^, Tli: 1l^91lqni 
quv6t so tz?tzoz.1NQ-HDQr ngiy 04t05/2021cria HDQr va ngdy rtdng hj

cu6i cirng d6 tham dp Dai hQi aong co il6ng thucrng nicn ndm 202r, ngdy 04/05 tzozi iong iy ia
:9"q b9 thdng tin vd b5o c6o Trung-tdm Luu ky chimg khorin ViQt Nam Chi nh6nh TPHCM v6 vi6c
lgp danh s6ch c6 d6ng c6 quyan tham dg oHcb thorig ni6n nrm 2021 nhu sau:

i. Ngdy tl6ng lcf cuiii cirng : ngiy 26th6ng5 n6m 2021;
ii. Ngny Dai hQi c6 d6ng thudng ni€n n6m 202r ngiry 24/06/202t;

cong ty cang Rau Qui trdn trong th6ng b6o quf co quan vi c6c c6 d6ng tlugc bi6t.

THEO PHAP LUAT
t.r ,A,

ooc

. . Tl"o-.d6: ng-ey 26/51202l Trung. tdm Luu hi chung kho6n ViQt Nam Chi nhrinh TpHCM da
ch6t vi gui cho c6ng_ty "danh s6ch t6ng hgrp ngudi sd hiru chimg kho6n,' 

"o 
quy6nir,;a;;n^gs

thuong ni6n ndm 2021.
Tuy nhiOn, trong thdi gian thing s11 C6ng ty chu6n bi Eai h6i thi dlch covid-I9 b1ng ph6t,

TPHCM 6p dung chi th! l6lcr-cP cria chfnh pttu uA gidn circh x6 hQi d6 pir;ng .t ong dich. ii v6v
ngiry 1615/2021 HDQT c6ng ty tld ra Nghi quytit s6 tsttzozrnvq.nobr r7c viec hodn EHCD
Thucrng ni6n ndm 20zr (ddc6ng b6 tr0n pliuong ittong tin rlpi chring).

Theo khodn 1 DiAu 141 LuQt Doanh nghign o'Danh s6ch c6 d6ng c6 quyAn tham dp EHCD
f-uoc tpr kh6ng qu6 l0 ngiy trudc ngny guigidy mdi tha-m ds DHC.#' ; ;aifih il;[;;;;lfp ngdv 2615/2021kh6ng cdn phir trop. oc_a_a1 bdo quy€n 

!o,r 
cria co d6ng 

"a 
tual tht ihing ph6i

lu$t, ngdy r8,ll0/2021HDQT dd ban hdnh Ngh! quy6t's6 loztzozrrr.rq-rioqr v0 vi6c hty danh
p'!_ 9q 

dglq lQp ngdy 26ts/202t vd ph€ duvQtlei nguy aane,hi *dt;;; ;ttil; dv DHECD n6m
2021(dinh kdm).

Vi v4y C6ng ty C6 phan Cang Ray Qui xin thdng b6o hriy danh s6ch c6 d6ng tham dg
PI{DCD thudng ni€n n[m 2021 lQp ngity 2615120zl vit lQp danh sdch m6i (nQi aung'Nq Ainir
kdm).

PHAMNGQC QUYNH



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN                                                                                                                            
CẢNG RAU QUẢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 303/2021/NQ-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2021 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
 

Về việc Phê duyệt huỷ Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông 
(ĐHCĐ) thường niên năm 2021 lập ngày 26/05/2021; Phê duyệt lại ngày đăng ký 

cuối cùng, Ngày tổ chức ĐHCĐ thưởng niên năm 2021. 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau Quả; 

Căn cứ vào Nghị Quyết số 132/2021/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021 của Hội đồng 
quản trị về việc Chốt dánh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021; 

Căn cứ Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Viêt Nam (VSD) lập ngày 26/05/2021 

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 302/2021-BB-HĐQT ngày 15/10/2021  
 

QUYẾT NGHỊ: 
 Điều 1. Phê duyệt việc huỷ Danh  sách cổ đông có quyền  dự họp Đại hội cổ đông 
thưởng niên năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Viêt Nam (VSD)  lập ngày 
26/05/2021; 

 Điều 2. Phê duyệt lại ngày Đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên 
năm 2021 với các nội dung chính như sau:  

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2021; 
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 09/12/2021 (thứ 5); 
- Địa điểm họp: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực 
hiện Nghị quyết này./ 
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