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Nội dung báo cáo và công bố thông tin (*):

Ngày 16/01/2017, Hội đông quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã 
ban hành các Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2017 và 05/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2017 
ve viẹc Cong ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điên ký kết họp đồng với người có liên quan 
cụ thể như sau:

1- Ký kêt hợp đông với Công ty TNHH Hoàng Ngân (người có liên quan của ông
Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phan Phân lân nung chảy Văn 
Điên; Ong Nguyễn Ngọc Thạch là Chủ tịch Hội đồng thành viên-Tổng giám đốc Công ty TNHH 
Hoàng Ngân) để mua quặng secpentin, thuê dịch vụ thuê kho, thuê dĩch vụ vận chuyển trong 
năm 2017. &

2- Ký kêt họp đồng với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Xây dụng Anh Thái (người 
co hen quan của Ong Hoàng Văn Tại-Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ 
phần Phân lân nung chảy Văn Điển; Ông Hoàng Văn Tại la anh ruột Ông Hoàng Văn Phái-Giám 
đôc Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Xây dựng Anh Thái) để tiêu thụ phân bón Văn Điển 
trong năm 2017-2018.

Thong tin nay được công bô trên trang thông tin điện tử của Công ty tai đường dẫn 
vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông. ' ~

Cong ty chúng tôi xin cam kêt thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Tài liệu kèm theo: Các Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2017 và 0Ổ/QĐ-HĐQT 
ngay 16/01/2017 của Hội đông quân trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển



CÔNG TY CỔ PHẦN 
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Số: c s /QĐ-HĐQT Hà nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỒ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua ngày 25/4/2016, được sửa đổi ngày 29/8/2016;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 16/01/2017 của Hội đồng quản trị Công 

ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

Điều 1. Công ty ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Xây 
dựng Anh Thái để tiêu thụ sản phẩm trong năm 2017-2018; trường hợp giá trị hợp đồng 
lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
báo cáo Hội đồng quản trị để trĩnh Đại hội đồng cổ đông. Sau ký kết họp đồng, báo cáo 
Hội đồng quản trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 
Ban điều hành và các Đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện theo 
đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Nơi nhân:

QUYÉT ĐỊNH:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT.



CÔNG TY CỎ PHẦN 
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Số: oẽ  /QĐ-HĐQT Hà nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỀN

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua ngày 25/4/2016, được sửa đổi ngày 29/8/2016;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 16/01/2017 của Hội đồng quản trị Công 

ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển,

Đieu 1. Cong ty ký kêt các họp đông với Công ty TNHH Hoàng Ngân trong năm 
2017 đê mua quặng secpentin, thuê dịch vụ vận chuyển, thuê dịch vụ thuê kho- trường 
hợp giá trị hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản ừị để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:
Đàm phán, thương thảo với Công ty TNHH Hoàng Ngân để có giá cả cạnh tranh’ 

sau khi ký kết hợp đồng, báo cáo Hội đồng quản trị.
Trong quá ừình thực hiện hợp đồng, có các biện pháp thích họp để đảm bảo chất 

lượng và giá cả cạnh tranh.

 ̂Đieu 3. Quyet đinh này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị 
Ban điêu hành và các Đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện theo 
đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

QUYÉT ĐỊNH:

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT.


