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HO! BONG QUA-  N TR! 
CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PH1JNG THI'J'C DUYEN HA! 

Can cfr: 
- Ludt Doanh nghip so 68/2014/QH13 duçic QUA  hi Nuóc Cong hôa XA hi Chu' 

nghia Vit Nam thong qua ngày 26 tháng 11 nàm 2014; 
- Lust ChIrng khoán so 70/2006/QH11 duçic Quôc hOi  Nuâc Cong hôa Xã hi Chü 

nghTa Vit Nam thong qua ngày 29 tháng 06 näm 2006 và Ludt Chüng khoán sira dôi bô sung 
so 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 näm 2010; 

- Diêu 1 và Quy chê quãn trj Cong ty cô phân VA 	tái da phuong thüc Duyên Hái; 
- Nghj quyêt Di hi dông Co dông thu&ng niên näm 2020 so: 01/NQ-DHDCD ngày 

06/06/2020 cUa Cong ty c6̂ phân 	Vn tài da phuong thirc Duyên Hãi; 
- B ien ban hp Hi dông quàn trj so: 07/2020/BB-HDQT ngày IQ././2020 ye vic chi 

trã C6̂ tirc dçit 2 näm 2019 bang tiên m.t, thông qua vic lira ch9n don vi kiêm toán báo cáo tài 
chInh nàm 2020, nhan chuyên nhuçng von gop tui Cong ty TNHH Fujiaire Malaysia Vit 
Nam. 

QUYET NGH! 

Dieu 1: Thông qua vic chi trà c tirc dçt 02 näm 2019 bang tin mt vói t' 1 thijc hin la' 
4%/Co phiêu (01 co phiêu nhn duçic 400 dông). 

- Ngày dang k cui cüng: 26/06/2020. 

- NOV thanh toán: 10/07/2020. 

Uy quyn Cho Chu'tjch Hi dng quán trj th%rc hin các thU tic lien quan d tin hành chi trã 
Co tUc dçt 02 näm 2019. 

Biu 2: Thông qua vic 1%ra ch9n don vi kim toánlsoát xét Báo cáo tài chInh riêng, Báo cáo 
tài chInh hçip nht cUa COng ty cô phân V.n tâi da phi.rcing thUc Duyên Hái và các Cong ty 
TASA thành viên (Cong ty con) nàm 2020: Cong ty TNHH Kiêm toán VACO. 

Giao Ban Tong Giárn dc, Phông K toán trin khai các thU tic lien en 	d thirc hin k k& 
Hopdông djch viii kiêm toán vâi Cong ty TNHH Kiêm toán VACO. 

Biu 3: Thông qua vic CA  ty c phan V A n tái da phi.rong thUc Duyên Hái nhnchuyn 
nhixçng mt phân von gop ti Cong ty TNHH Fujiaire Malaysia Vit Nam (Ma sO doanh 
nghip: 0108989195, dja chi: SO 59C, ngO 66, phO Tan Mai, phing Tan Mai, qun Hoàng 
Mai, thành phO Ha Ni, Vi 

 Nam) do bà Le Thj Trà My sâ hctu: 

- Giá trj nhn chuyn nhucing l 3.060.000.000 dng, chim 51% vén on 	1 cUa Cong ty 
TNHH Fujiaire Maylaysia Viet Nam. COng ty TNHH Fujiaire Maylaysia Vit Nam Se trâ 
thành cOng ty con cUa Cong ty c6̂ phân Vn tãi da phixong thüc Duyên Hãi sau khi hoàn thành 
thU tiic nh.n chuyên nhtrçing yOn gop cUa bà Lê Thj Tr "a My. 

- Ngun vn dUng d nhn chuyn nhuçmg vn gop cUa bà Lê Thj Trà My tai Cong ty TNHH 
Fujiaire Maylaysia Vit Nam: Thong qua vic sir dung so' tiên 3.060.000.000 dOng tü nguOn 
von thu diiçic tir d?tchào ban cO phiêu theo Nghj quyêt Di hi dOng cO dOng bat thix?xng ngày 
06/12/2014 vá Giây,  chUng nhn Dang k chào ban cO phiêu ra cong Chung sO 14/GCN-
UBCK do Chu' tjch Uy ban ChUng khoán Nhà nuOc cap ngày 07/04/2015. Dà duc thông qua 
vic thay dOi, diêu chinh phuong an sU dung vOn tai  Dai hi dOng co' dOng thu'mg niên näm 
2020 tO chrc ngày 06 tháng 06 nam 2020. 
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- Thông qua vic cü bà Lê Thj Trà My lam ng1xi di din to An bô  phAn vn gop cüa Cong ty 
Co phân Vn tái da phixo'ng thirc Duyen Hái ti Cong ty TNHH Fujiaire Maylaysia Vit Nam. 
Bo nhim bà Lê Thj Trà My gia chirc vii Ch' tjch Hi dông thành viên, kiêm ngir?i dii din 
theo pháp lut cüa Cong ty TNHH Fujiaire Maylaysia Vit Nam. 

- Giao Chü tjch HDQT Cong ty và các b phn, cá nhân lien quan chju trách nhim chuAn bj 
các ho sa pháp 1 và thijc hin c' ac thu t%lc can thiêt dê Cong ty Co phâ n Vn tái da phuong 
thüc Duyên Hái thirc hin thu t%lc nhn chuyen nhuçing von gop cüa ba Lê Thj Trà My ti 
Cong ty TNHH Fujiaire Maylaysia Vit Nam theo quy djnh pháp 1ut hin hành vâ Diêu 1 
Cong ty Co phân  Vn tãi Da phi.rcing thüc Duyên Hái. 

Diu 4: Th%rc hin nghia vi cong b thong tin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 5: Nghj quyt có hiu 1irc k Wngày k. Các thành viên Hi dng quãn trj, Ban Tong 
Giám dOc, các PhOng ban, các don vi trrc thuc CA 

 ty, các tO chirc và cá nhân khác có lien 
quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt nay.!. 
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