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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2912/2017/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 2912/2017/NQ-HĐQT
(
c v v c công bố t ông t n)
----------------------------------------------------HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST
-

Căn cứ c ức năng, n m v , quyền ạn của Hộ đồng quản trị t eo quy địn tạ
Đ ều l Công ty Cổ ần Đầu Tư Văn ú – Invest (“Công ty”);
Căn cứ B ên bản số: 2912/2017/BBH-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hộ đồng quản
trị Công ty Cổ ần Đầu Tư Văn ú – Invest;
Căn cứ Ng ị quyết số 2912/2017/NQ-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hộ đồng quản
trị Công ty Cổ ần Đầu Tư Văn ú – Invest.

QUYẾT NGHỊ
“Điều 1. T ông qua v c Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn ú G ảng Võ được p ép
vay vốn để tà trợ vốn lưu động c o Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn ú G ảng Võ
và tà trợ dự án Đầu tư xây dựng K u ỗn ợp tạ địa c ỉ số 138B G ảng Võ, quận Ba
Đìn , Hà Nộ (trích lục).
Điều 4. Thông qua vi c g ao c o ông Tô N ư Toàn - Chủ tịc HĐQT k êm Tổng giám
đốc Công ty thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn k n, chứng từ l ên quan đến
vi c thế chấp/cầm cố vớ Ngân àng, đồng thời giám sát vi c tổ chức thực hi n các nội
dung được thông qua tại Nghị quyết này t eo quy định của Công ty, quy định của pháp
luật (trích lục).
Điều 5. Ban Tổng G ám đốc, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có
liên quan chịu trách nhi m thi hành Nghị quyết này./.
Nghị quyết có hi u lực kể từ ngày ký.”
Nơi nhận:
 HĐQT, Ban TGĐ
 Phòng/ban Cty
 Lưu V -CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)

Tô Như Toàn

