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HO! BONG QUAN TR! 

CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHIIONG THC DTJYEN HAT 

Can ca': 
- Ludt Doanh nghip sO 68/2014/QH13 duc QuOc hi Nu'âc Cong  bOa Xä hi 

Chi nghia Vit Nam thông qua ngày 26 thang 11 närn 2014; 
- Ludt Chirng khoán so 70/2006/QH1 1 ducic Quoc hi Nuàc Cong  hOa Xã hôi 

Chü nghia Vit Nam thông qua ngày 29 thang 06 nàrn 2006 và Ludt Chiirng khoán sü'a 
dôi bôsung so 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 nãrn 2010; 

- Diêu lë va Quy chê quãn trj Cong ty cO phân Vn tái da phuing thrc Duyên Hãi; 
- Nghj quyêt Dai  hi dOng cO dông thrnng niên so: 01/NQ-DHDCD ngày 

20/04/2019 cña Cong ty co phân Vn tái da phu'o'ng thi'rc Duyên Hái; 
- Nghj quyêt Hi dông quán trj so: 03/2019/NQ-HDQT ngày 22/05/2019 cüa 

Cong ty co phân Van tài da phuong thrcDuyên Hài 
- Biên bàn hop Hôi dông quán tri so: 04/2019/BB-HDQT ngày 29/05/2019 ye vic 

diêu chinh, sfra dOi ni dung Nghi quyet Hi dông quàn trj so: 03/2019/NQ-HDQT 
ngày 22/05/2019. 
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Men 1: Diêu chinh, si'ra di ni dung Nghj quyêt Hi Ong quán trj SO: 03/2019/NQ((* VAN1 

HDQT ngày 22/05/2019 cüa Cong ty cO phân Vn tài da phuGng thi'rc Duyên Hài 

UY  

DUYEN ni dung nhu sau: 

Ni dung trinrc khi diêu chInh, sfra diii: Ni dung sau khi diu chinh, sñ'a di: 

Biu 1: Thông qua vic chi trã cO^ tirc dçit Biu 1: + Thông qua vic chi trà co^ urc 
02 näm 2018 bang tin mat vi t~ 16 thirc dQl 02 nãrn 2018 bang tiên mat  vi t 	! 
hin là 3%/Cs phiu (01 c6 phiêu nhii thirc hin là 3%/C6 phiëu (01 	cO phiCu 
du,Q'c 300 dng) và tam ing cô trc dot 01 n1in thrc 300 dng). 
nãm 2019 bang tin mat  vâi t 	18 thirc 

- Ngày dãng k 	cu  0̂ i c1ng: 13/06/2019. 
hin là 2%/Cs phiu (01 cO^ phiu nhn 
duç'c 200 dng). - Ngày thanh toán: 27/06/2019. 

- Ngay däng k 	cu  0̂i cüng: 11/06/2019. Uy quyn cho iZU tjch Hi dng quân tn 

- Ngày thanh toán: 25/06/2019. 
thu'c hiên các thi tuc lien quan & tin 
hành chi trà c6 tirc dot 02 närn 2018. 

Uy quyn cho Chü tjch HOi  clông quân trj + Viêc tarn irng co tirc dçct 01 närn 2019 
thirc hin các thu tiic lien quan de lien bang tin mat  se thrc thông qua phuong 
hành chi trá co^ tirc dot 02 närn 2018 vâ an cu the^ sau khi CO kêt qua Báo cáo tai 
tarn ung co^ tuc dt 01 nãm 2019. chinh bánniên 2019 cüa Cong ty dã duQc 

soát xét. 



Diêu 2: Các nOi  dung khác trong Nghi quyt Hi dng quân tri s6: 03/2019/NQ-HDQT 
ngày 22/05/2019 cña Cong ty cô phân Vzi tái cia phu'ong thirc Duyén Hãi van du'çic giO' 
nguyen không thay dôi. 

Diu 3: Thirc hin nghia vi cong b o^ thông tin theo quy dinh cUa pháp 1ut. 

Diu 4: Nghj quyt có hiu lirc ke^ tr ngày k. Các thành viên Hi dng quàn tr, Ban 
Tng Giárn d&, các PhOng ban, các don vi truc thuôc Cong ty, các to chirc vã cá nhãn 
khác có lien quan chju trách nhirn thi hành Nghj quyêt nay.!. 

No'i nhân: 	 TM. HO!  DONG QUAN TRJ 
- NhixDiu4; 	 CH' 	IDONGQUANTRI 

- LiruVP. 	 CO PH 
VAN TI * 

- UBCKNN,SGDCKHCM; 

- DAPHUONG 
DUYENH 

o Viêt Anh 

~ 
 I  ~1%90 

Al 

:THcj0 JJ 
HAI// 


