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So: 06/2020/NQ-HDQT 	 11ái Pht3ng, ngày 2o° lháng O' n?im 2020 

HQI DONG QUAN TR! 

CONG TY CO PHAN VAN TA! DA PHUNG THU'C DUVEN iiAi 
On cá': 
- Ludt Doanh nghip so 68/2014/QH13 thrçxc Quôc hi Nirth Cong  hôa X5 hi Chü nghia 

VitNatn thông qua ngày 26thang 11 nm 2014; 
- Lut Ching khoán so 70/2006/QH1I duçvc Quôc hi Nixâc Cong  hôa XA hi Chü nghia 

Vit Nam thông qua ngày 29 tháng 06 nm 2006 và Lust Chrng khoán sira dôi bô sung sO 
62/2010/QH12 ngày 24 tháng ii närn 2010; 

- Dieu lq^ và Quy chê quán trj Cong ty co ph An Vn tái da phrng thirc Duyên Hãi; 
- Biên bàn h9p Hi dông quán trj s: 06/20201BB-HDQT ngày2. ' / 0/2020 ye vic thông 

qua Chucng trinh, ni dung Dti hOi  dong co dông thx&ig niCn nm 2020. 

QUVET NGH 

Diu 1: Thông qua vic triu tp Di hi dng co^ dông thr&ng then nAm 2020: 

- Ngày dàng k cui cüng: 19/05/2020. 

- Ngày tÔ chrc D?i  hi: Cong ty sC thông báo sau. 

- Dja dim t chrc Dti hi: COng ty se thông báo sau. 

- Ni dung: Báo cáo k& qua hot dtng san xut kinh doanh 2019, U hoch hott dng 2020. Báo 
cáo cüa Hi dông quàn tn. Báo cáo tài chInh kiêm toán nam 2019 và các ni dung khác thuôc 
thârn quyCn Dcii hi dông cô dông. 

Diu 2: tJy quyn cho Chu* tjch Hi dng quân trj thirc hin các thu tVc  lien quan de^ tin hành t 
chirc Di hi dông cO dông thu&ng niên näm 2020. Lira ch9n thi gian, dja diem và hInh thrc tO 
chtc Di hi can cr theo diêu kin và tinh hinh thiic tê, darn báo phü hcip vri các quy djnh cUa 
pháp 1ut. Diêu le^ và Quy ché Co lien quan cüa COng ty. 

Diu 3: Thrc hin nghTa vi cong bO4  thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 4: Nghj quyt CO hiu hrc kê   ttr ngAy k. Các thành viên Hi dng quán trj, Ban Tang Giám 
dc, các Phông ban, các dcxn vi tnrc thuc Cong ty, các to chü'c và cá nhân khác co' lien quan 
chju trách nhim thi hành Nghj quyCt nay.!. 

Nai ,thân: 
- Nhu Dièu 4; 

- UBCKNN, SGDCKHCM; 

- LicuVP. 
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