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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------Cần Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Số: 130/ SADICO.2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Kính gửi: Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội
1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
- Mã chứng khoán: SDG
- Địa chỉ: 366E CMT8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.
- Điện thoại liên hệ: 0292 3884919
- E-mail: sdccantho@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT ngày 31/10/2020 cụ thể
như sau :
- Sửa đổi Nghị quyết số 02/2020/ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020 về phương án xử lý số cổ
phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
- Sửa đổi, bổ sung nội dung tại điều 1, và điều 2 của Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT
ngày 23/09/2020 về việc: tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm và mục đích sử dụng số
tiền từ việc tăng vốn phát hành cổ phiếu.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
31/10/2020 tại đường dẫn website: www.sadico.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
* Tài liệu đính kèm:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Lưu :
- Như trên
- P.TCHC, P.KT
- Website công ty
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Cdn Tho, ngdybL thdng tO ndm 2020

NGHI QUYfT HQI DdNG QUAN TRI
cOxc TY Co PHAN sADICo cAN THo
Cdn c{r:
LuQt Doanh nghiQp sii

ngdy 26/l l/2014;

OAtZOtlpnt 3 duqc Qudc

LuQt Chilmg khodn sii ZOtZOOOtgUt
h|i chil nghia ViAt Nam;

t

hQi nwdc

CHXHCN

ViQt Nam th6ng qua

ngdy 29/06/2006 cila Quiic hQi Nu6c C,ns hda xd

Ngh! dinh sii SAtZOtZtttO-CP ngdy 20/7/2012 cilq Chinh phil quy dlnh chi tiiit vd hu6ng
ddn thi hdnh m\t sii dtiu cfia LuQt Chilmg khodn vd LuQt srla d6i,'b6 sung mQt sii diiu crt"a
LuQt Chthng khodn;

Nghi dinh sii OOtZOtStt'lO-CP ngdy 26/6/2015 cita Chinh pht) s*a aAi nA sung mQt tii dti,
cita Nghi_dinh sd 58/2012/ND-CP ngdy 20/7/2012 cila Chinh phit quy aiilr cni fiAt vd
hudng ddn thi hdnh mQt sii dtiu cila Ludt Ch{cng khodn vd LuAi st)ra-cliii, bii sung mQt sti
diiu da LuQt Ch*ng khodn;
Th6ng tu sii 162/2015/TT-BTC ngdy 26/10/2015 c{ta BO Tdi chinh hudng ddn chdo bdn
chilmg khodn rg c1ng cltilng,. chdo bdn cO phi6u dd hodn dqi, phat hdni thAm c6 phidu,
mua lqi cO phidu, bdn cO phidu qu! vd chdo mua c6ng khai cii piiAu;
Nghi quyat DHDCD thudng ni€n ndm 2020 sii 02/2020/DHDCDngdy 28/06/2020;
BiAn bdn hpp HDQT ngdy

3l

thdng

l0

ndm 2020.

@

QUYET NGHI:
Didu 1: Sria tl6i Phuong 6n xfr ly s6 c6 phi6u 16, s6 c6 phi6u kh6ng phin pnSi n6t (n6u c6)
t3i Nghi quy6t s6 oztzozolDHDcD ngiy 28/06 t2020 cria Dpi hQi tl6ng c6 d6ng thudmg nian

nlm 2020:

-

Theo Ngh! quytit s6 OZTZOZOIDHDCD ngity 2810612020 cria D4i hQi ddng cO d6ng thucrng

ni6n ndm 2020: Dqi

hli

ddng c6 ddng ity quyin cho HQi d6ng qudn tr! x* g,theo huong
bdn cho td chilrc Cdng dodn C6ng ry de gdy qu! phuc vu cho hoqt dQng cQng d6ng, phtic

lqi xd h1i...cho cdn

Niiu C6ng dodn C6ng ty khdng mua hoQc
mua kh6ng hil se phan phiit cho cdn bQ chri chiit: Ban Tiing gidm d6c; fiuhng, ph6 cdc
phdng ban chuyAn m6n; qudn diic phdn xudng. Sd c6 phi6u chdo bdn nAu ffAn bi hqn chd
chuydn nhuqng trong vdng 0t ndm kA fu ngdy hodn thdnh dqt chdo bdn. ./
bQ cdng nhdn viAn COng ty.

,ul/

-

Nay ttugc sria e6i ntru sau: Eqi hQi ding c6 dAng tiy quydn cho H\i d6ng quan tri xtr l!,
theo hudng bdn cho tO ch*c COng dodn C6ng ty. Niiu COng dodn Cdng ty kh6ng mua
hofic mua kh6ng hi* sa phdn ph6i cho cdn b0 chil ch*: Ban Tdng Gidm cl6c; Trudng,
phd cdc phdng ban chuyAn m6n; Qudn diSc phdn xudng. Gid chdo bdn cho C6ng dodn
COng ty vd cho cdn bQ chil chtit kh1ng thiip hon gid chdo bdn cho cA dAng hiQn hfeu. 56
cd phidu chdo bdn nAu ffAn bi hqn chd chuy€n nhuqng trong vdng 0l ndm kA t* ngdy

hodn thdnh dqt chdo bdn."

Di6u 2: Sfra tl6i, b6 sung mQt s5 nQi dung t4i Didu 1 Nghi quy6t s6 totzozo/Ne-HDeT ngiy
23t9t2020,c8 th6 nhu sau:

-

Ty lQ so c6 pnan dang

kf

chdo ban thom tron t6ng s6 c6 ph6n hiQn

c6:

42,02yo.

Didu kiQn thpc hiQn quyAn: T4i ngdy ctrOt aann srich c6 d6ng thuc hiQn quyOn, c6 d6ng sd
hiru 100 cO phan dugc 42,02 quydn mua c6 phAn ph6t hanh th6m. C6 dOng c6 0l quyAn
mua sE dugc mua 01 c6 ph6n ph6t hanh th6m.

Didu 3: Sfra tl6i, b6 sung mQt s6 nQi dung tpi Di6u 2 Nghi quy6t s5 |OIZOZOINe-HDeT ngiry
23t912020,cg th6 nhu sau:
Toen bO sti ti6n dU kitin thu dugc

tt

dqt tlng v6n

h

30.000.000.000 d6ng (Ba muoi tj,ddng) s6

dugc C6ng ty sri dpng vdo viQc b6 sung viSn ltru tlQng vd thanh to6n ng vay ngdn hdng d6n h4n:

-

86 sung v6n luu

ki6n bi5 sung khoing: 5.343.245.645 d6ng.
Thanh todn no vay ngdn hdng d6n hpn: dg ki6n sri dpng khoing: 24.656.754.355 <t6ng.
Bing dg tinh cfc khoin du no tin dung t4i cfc ngin hirng cAn thanh tofn trong nilm2020:
t1Qng: dU

NQi dung

Ngdy vay

Vay hat nhga, h4t mau, -Uc in aung
m6i TKV 803004067867
Vay ti6n nh6n c6ng T0612020 - TKV
80200407s020
Vay phi vfln chuytin TKV
74t8200048841 I
Vay mua h4t nhfa TKV
803004082377
Vay v4n chuy6n, phu gia,mgc in dung
m6i TKV 74182000490540
Vay tidn di€nT07120 - TKV
74182000491163
Vay ti6n nhdn c6ng TO71202O - TKV
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Vay tr6 tru6c mua h4t nhga PP tring TKV 80000413t839
Vay phg gia,muc in dung m6i TKV 74182000495022
Vay ti6n diQn+ BHXH-YT-TN
T08120 - TKV 809004148973
Vay hat nhga, php gia, v4n chuyi5n
TKV 808004148974
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Vay tiAn nhdn c6ng T0812O2O 806004t62909
Vay ddy tlai+chi banh vdng -

Vay mua h4t nhsa Hyosung TKV
74182000498067
Vay phlr gia, myc in dung m6i,
chuy6n T08
Vay ii6n diQn T08/2b vd
T09t2020 - TKV 806004190117
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Cln cri vdo tinh hinh thlrc t6 HOi tl6ng quan tri C0ng ty c6 thO tii5n hanh <tiOu chinh kti ho4ch sri
dpng.v6n n6i tr€n neu th5.y can thirit. HQi d6ng quan tri sE thUc hiqn b6o c6o c6 tl6ng t4i k! Dai
hQi gan nn6t aOi voi truong hqp didu chinh Phucrng 6n sri dgng vdn.
Didu 4. Didu khoin thi

hinh

Nghi quy6t ndy c6 hiQu lgc ki5 tri ngiy kf , cdc diAu khoan kh6ng chinh sria trong Ngh! quy6t s6
10/20204IQ-HDQT ngity 231912020 vdncdn hiQu lsc thi hanh.
C6c thanh vi6n HDQT, Ban T6ng Gi6m d6c

vi

c6c bQ phan, phdng ban c6 li6n quan c6 tr6ch

nhiQm thUc hign Nghf quy6t ndy.
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