
Công ty Cổ phần Nông dược HAI xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng! 

Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Nông dược HAI”) có địa chỉ trụ sở tại số 28 

Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, hiện 

đang niêm yết và giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ 

Chí Minh (mã chứng khoán: HAI). Trong những năm qua, với những hoạt động tích 

cực trong đầu tư sản xuất và kết quả khả quan đạt được, Nông dược HAI đã được vinh 

danh với nhiều danh hiệu cao quý như: Hàng Việt Nam chất lượng cao, top 500 doanh 

nghiệp tư nhân lớn Việt Nam, top 100 doanh nghiệp vì nhà nông… và được đánh giá 

là một trong những công ty nông dược có vị thế lớn hàng đầu của Việt Nam. 

Trong thời gian qua, với việc tập trung đầu tư phát triển nhà máy sản xuất thuốc 

bảo vệ thực vật (“BVTV”) và phân bón, Nông dược HAI đã đón nhiều đoàn đối tác 

trong và ngoài nước đến làm việc, tham quan mô hình mẫu trong sản xuất nông dược, 

điển hình có thể kể đến như Hiệp hội kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam, Hiệp hội 

hóa chất Trung Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu ngành trên thế giới như Nissan 

Chemical (Nhật Bản), DOW AgroSciences và Dekalb (Hoa Kỳ), Melspring (Hà Lan). 

Cùng với việc các sản phẩm thuốc BVTV của Nông dược HAI rất được ưa chuộng và 

đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường tại Lào, Campuchia, ở trong nước, Nông dược 

HAI cũng mở thêm nhiều đại lý phân phối thuốc BVTV đồng thời lấn sân sang lĩnh 

vực nông nghiệp sạch - chất lượng cao. Điều này cho thấy, Nông dược HAI đang nỗ 

lực hết sức để tăng cường phủ sóng kinh doanh không chỉ trong phạm vi Toàn quốc 

mà cả trên thị trường quốc tế.  

Với uy tín được khẳng định trong những năm qua, mới đây, Nông dược HAI đã 

nhận được nhiều lời đề nghị chính thức từ các nhà đầu tư nước ngoài về việc đầu tư 

vốn vào công ty với tư cách là nhà đầu tư chiến lược. Việc chấp thuận đề nghị đầu tư 

của các nhà đầu tư nước ngoài đồng nghĩa với việc tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước 

ngoài tại công ty chúng tôi sẽ vượt qua ngưỡng 49% vốn điều lệ.  

Đứng trước cơ hội trên, chúng tôi nhận thức rằng việc bãi bỏ hạn chế về tỷ lệ sở 

hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong tổng số vốn điều lệ của công ty sẽ giúp Nông 

dược HAI thu hút được các nhà đầu tư chiến lược với nguồn vốn đầu tư nước ngoài 

lớn, có kinh nghiệm kinh doanh, quản trị quốc tế tiên tiến. Điều này sẽ là trợ lực quan 

trọng để Nông dược HAI hoàn thành và vượt các mục tiêu, chiến lược lâu dài đã đề ra, 

đồng thời trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong mở ra cơ hội hợp tác 

quốc tế lâu dài, bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp – lĩnh vực đang được sự quan 

tâm và ưu tiên hàng đầu của Nhà nước Việt Nam. 

Chúng tôi được biết, theo chủ trương hội nhập kinh tế và thực hiện các cam kết 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ 

chức kinh tế Việt Nam ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện 

tại, ngoài Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ có hướng dẫn 

về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì 

pháp luật Việt Nam chưa có quy định rõ ràng về danh mục “ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có giới hạn sở hữu nước ngoài”. 



Để không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh tốt, trong xu thế hội nhập, Nông dược HAI 

mong muốn có thể bãi bỏ hoàn toàn hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 

trong tổng số vốn điều lệ của công ty, nâng room đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại 

Nông dược HAI lên tới mức tối đa là 100%. Vì vậy, ngày 08/8/2017, chúng tôi đã gửi 

công văn tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) đề nghị hướng dẫn cụ thể 

thủ tục, quy trình tiến hành việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Nông 

dược HAI. Sau khi nhận được hướng dẫn từ UBCKNN, Nông dược HAI sẽ nhanh 

chóng hoàn thiện các thủ tục, trình tự để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 

lên mức cao nhất để đón nhận nguồn vốn và cơ hội hội nhập quốc tế. 

 

 


