
CONG TY CO PHAN VAN TA! 	CONG HOA xA HO! CHIJ NGHIA VIT NAM 
BA PHU(YNG THJ5C DUYEN HA! Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: 2412020/CBTT-TASA 	 Hái Phông, ngày 28 tháng 04 nám 2020 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIN TU 
CUA UY BAN CHUNG KHOAN NRA NUOC vA 

sO GIAO DCH CH(JNG luloAN THANH PHO HO CIII MINE 

Kinli f 	- U ri : y ban Chfrng khoán Nhà nuró'c 
- S& Giao dch  chirng khoán TP. HO;' Chi Minh 

- Ten t6 chüc: Cong ty co^ phn Vtn tài da phung thirc Duyên Hãi 
- Ma ching khoán: TCO 
- Dja chi tri sâ chInh: So 189 dir&ng di Dinh Vu, Phithng Dông HE 2, Qun HE An, 

thành phô Hãi PhOng. 
- Dinthoi: 02253.978895 
- Fax 	: 02253.978895 
- Nguii thirc hin cong bô thông tin: Lê Khánh Toàn 

Chi1rc vu: Tnrng phOng Hành chinh tong hçp 
Loti thông tin cong bô: El cljnh k' Z bat thumg LI 24h LI theo yeu câu 
Ni dung thông tin cOng b (*): 
- Cong bô thông tin Nghj quyêt Hôi dong quãn trj so 06/2020/NQ-HDQT ngày 
28/04/2020 ye vic trieu tap Dai hi dông cô dông thxing niên näm 2020 vã ngày 
däng k cu 0^i cng dê thirc hin quyên tham dir Dai hOi dông cô dông thithng niên nAm 
2020, cu th& 
+ Ngay clAng V cuôi cUng: 19/05/2020. 
+ NgAy to chtrc Di hi: Cong ty sd thông báo sau. 
- Thông tin nay dA dixçic cong bô trên trang thông tin din tft cüa Cong ty vào ngày 
28/04/2020 tai  dithng dan: 
http://www.tasaduyenhai.comlvi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-ve-ngay-dang-ky-cuoi-
cung-de-thuc-hien-guyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020-47  1 .html 

Tôi cam kt các thông tin cong b 0^ trén day là clung sir that và hoàn toàn chju trách 
nhim tnràc pháp luat  ye ni dung các thông tin dA cong bô./. 

Tài lieu  dmnh kern: 
- Nghj quyêt HDQT so: 
06/2020/NQ-HDQT; 
- Thông báo s6: 23/2020/TBTASA. 

Di din t6̂  chfrc 
Nguj. c Uy quyên Cong bô thông tin 
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CONG TV cO PHAN VAN TAI 	 CONG HOA xA ni CHU NGHIA V!T NAM 
DA PIIU'ONG THUC DUYEN HA! 	 Dc tp T%r do - Hnh Phüc 

So: 06/2020/NQ-HDQT 	 Hái Phông, ngày 2 tháng O'  näm 2020 

HQI DONC QUAN TR! 

CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PH1fONG THUC DUVEN HA* l 
can Ca': 
- Ludt Doanh nghip so 68/2014/QH13 thrçc Quoc hi Ntx&c Cong  hôa X1 hi Chü nghTa 

Vit Narn thông qua ngày 26 tháng 11 nätn 2014; 
- Lut Chüng khoán sO 70/2006/QH11 dirge Quôc hi Nixàc Cong  hOa Xã hi Chü nghia 

Vit Nam thong qua ngày 29 tháng 06 nàm 2006 và Lu.t Chüng khoán sra dôi bô sung so 
62/2010/QH12 ngày 24 tháng ii nam 2010; * 

- Dieu 1 vA Quy chê quán trj Cong ty co phân Vn tái da phng thrc Duyên Hái; 
- Biên ban hop Hi doug quán trj so: 06/2020/BB-HDQT ngayti/ 0/2020 ye vic thông 

qua Chuang trinh, nOi  dung D4i hi dông Co dOng thung niCn nàrn 2020. 

QUVET NGH 

Diu 1: Thông qua vic triu tp Di hi dng c 0̂ dông thng niên näm 2020: 

- Ngày dng k cui cing: 19/05/2020. 

- Ngày t6^ chrc D?i  hi: Cong ty so thông báo sau. 

- Dja dim t6 chcrc Dai hi: COng ty sO thông báo sau. 

- Ni dung: Báo cáo k& qua hot dng san xut kinh doanh 2019, U hoch hoat dng 2020. Báo 
cáo cia Hi dông quãn trj. Báo cáo tâi chInE kiCm ton nàm 2019 và các ni. dung khác thuc 
thãrn quyCn D?i h 6 doug cô dông. 

Diu 2 Uy quyên cho Chu tich HotdOng 	quan txi thuc hiên cac thu tuc lien quan dê nOn hanh to 
chirc Di hi dOng Co dông thu&ng niOn ntm 2020. Lira chçn th&i gian, dja diem và Minh thirc tO 
chüc Dai  hi can ctr theo diêu kin và tinE hinh thirc tO, darn Mo phü hcip vi cáo quy djnh cüa 
pháp 1ut, DiOu 18 và Quy chO CO liehi quan cüa COng ty. 

Diu 3: Thrc hin nghTa vi cOng b6 thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 4: Nghj quyt cO hiu 1rc k tr ngãy k9. Cáo thánh viOn HOi  dng quán trj, Ban Tang Giárn 
d e, cáo PhOng ban, các don vi. trirc thuc Cong ty, cáo to chcrc vá cá nhán khác có liOn quan 
chju trách nhim thi hành Nghj quyet nay,!. 

Ntti n/ian: 
- Nhu Diu 4; 
- UBCKNN, SGDCKHCM; 
- Liru VP. 
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CONG TY CO PHAN VNTA! 
BA PHUNG THIC DUYEN  HAl 

S& 23I'LO24TBTASA 
V/v: Ngày dängk cuM ding de^ thirc hin quyên tham 

d%r Di hi dông cô dông thixng niên nãm 2020 

CONG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
Bc lp - Tir do - Htnh phuic 

Hái Phông, ngày 19 tháng £ nàm 2020 

THÔNG BAO 
(Ve^ ngày dãng k cui cuing de;" thuic hin quyn tham di 

Bi hi dông cô dông thtrông niên nãm 2020) 

Kinh gfri: Trung tam Luu ky Chu'ng khoán Viet Nam 
Sö Giao d:ch  Chfrng khoán Thành ph 0^ Ho Chi Minh 

Ten T0^ chüc phát hành: Cong ty Co ph ãn Vn tãi Da phirong thurc Duyên Hãi 
Ten giao djch: TASA DUYENHAI 
Trii s& chInh: Si 189 Dung di Dinh VU, Phithng Dông Hái 2, Qun Hãi An, TP. Hái Phông. 
Din thoai: 02253.978895 	 Fax: 02253.978895 
Chuing tôi thông bão dn Trung tam Lu'u k Chfrng khoán Vit Nam (VSD) ngày dãng ky 
cuôi cuing dê lp danh sách nguô'i s& hfru cho chwng khoán sail: 
Ten chiurng khoán: C6 phiu Cong ty C6 phAn V.n tãi Da phirnng thrc Duyên Hãi 
Ma chrng khoán: TCO 
Loi chi'mg khoán: C0^ phiu ph 0^ thông 
Mnh giá giao djch: 10.000 dng 
San giao djch: HOSE 
Ngày dang V cui cUng: 19/05/2020 
1.LydovàniiicdIch: 
- Tham dir Dii hi dông c6 dông thithng niên nãm 2020. 
2. Ni dung ciii the: 
TI, an, dy' Dyi I,3i thing c6 etông /Inthng niên nàrn 2020. 
- T 16 thirc hin: 1 co phiu - 1 quyn biu quyt 
- Thôri gian thi,rc hin: Cong ty se thông báo sau 
- Dja dim th?c hin: Cong ty së thông báo sau 
- Ni dung Dai  hôi: Báo cáo kt qua hoat dng san xut kinh doanh 2019, ke^ hoach hot dng 
2020. Báo cáo cUa Hi dng quãn trj. Báo cáo tài chInh kiêm toán nãm 2019 và các ni dung 
khác thuc thAm quyên Dai  hi dông cô dông. 
De nghj VSD Ip và gfri cho Cong ty chuing tôi danh sách ngul*i sr hfru chtng khoán tai 
ngãy dàng k cuôi cuing nêu trên vào Cta chi san: 
- Dia chi nhn Danh sách (ban cirng): Cong ty CoA phân Vn tãi Da phuGng thirc Duyên Hãi - 
S6 189 di.r?ing di Dinh VU, Phix?ng Dông Hãi 2, Qun Hái An, TP. Hãi PhOng. 

- Dja chi email nhn file dU lieu:  thu hang@tasagroup.com.vn  

Chuing tOi cam kêt nhfrng thông tin ye ngirôi s& hfru trong danh sách së thr9c sfr ding 
duing mc dIch và tuân thu các quy dnh cuia VSD. Co ii 	 ng ty chuing tôi së hoãn toàn chju 
trách nhim trirrc pháp lut neu cO vi phim. 
Nii n/ian: 	 7 TJ 	QI BONG QUAN TR! 
- Nhu trén; 	 (i" CÔPHAN \ \ 
- Luu Cong ty. 	
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