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Kinh gfri: - Uy ban Chring khodn Nhir nufc
- SO Giao dich Chrfrng khorin Thinh ptr6 Ud Chi Minh

Cdng ty C6 phin DAu tu VIn Phri - Invest

Md chimg kho6n: VPI
Dia chi try sd chinh: SO tO+ Th6i Thinh, Phudrng Trung LiQt, Qufln Dting Ea, Tp Ha Ngi,
Viqt Nam.

Diqn thoai 024.62583535 Fax:024.62583636

Nguoi thUc hiQn c6ng bd th6ng tin: Trin Mi Y6n

Eia chi: SO tO+ Th6i Thinh, Phulng Trung Liqt, Qufln D6ng Ea, Tp Ha NOi, ViQt Nam.

DiQn thopi 024.62583535 Fax:024.62583636

Lopi th6ng tin c6ng b5:

! 24 gid ! BAt thucrng E Theo y6u cAu ! Dinh k,

NQi dung th6ng tin c6ng b6:

+ Cdn c* quy dinh tqi Diiu 19 Nghi dinh t6 \SS|ZOZ1/ND-CP ngdy 31/12/2020 cila
Chinh phil quy dinh vi chdo bdn, giao dich trdi phiAu doanh nghiQp riAng ld tqi thl
trwdng trong nuoc vd chdo bdn trdi phidu doanh nghiQp ra th! trrdng quiic i, C6ng Ty

CA pnan Ddu Tu Vdn Phri - Invest c6ng bii th6ng tin trudc dqt phdt hdnh trdi phi€u
riAng li, kh6ng chuy€n doi, kh1ng kdm chilmg quyin, c6 bdo dam bting tdi sdn ndm 2022.

Thdng tin ndy da dugc c6ng b6 tr6n trang th6ng tin dien tri cria C6ng ty:

https://vanphu.vn/tai-lieu-cong-bo-khac mqc Quan hE cO d6ng vio ngity 2710412022.

Chring t6i xin cam ktlt c6c th6ng tin c6ng bO tren <l6y ld dring sg thflt vd hodn todn chiu

tr6ch nhiQm trudc ph6p lu4t vO nQi dung c6c th6ng tin dI cdng b6.

CONG TY C6 PHAN oAu TU
vAN PHU _ INVEST

Noi nhAn:
- Nhu tr6n;
- Luu VT;

Tdi li€u ctlnh kim:
- - Trich luc Ngh!q,ryih sii ZZO4NQ-HEQT ngdy 27/4/2022.

cgNG HOA XA Hqr CHU NGHIA VrET NAM
DQc lfp - Trp do - H4nh phrfic

__ ooo_
Hd N|i, ngdy 27 thdng 04 ndm 2022
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VĂN PHÚ – INVEST 

---------------- 

Số: 2704/TLNQ-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- o0o ------------                     

   Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022 

BẢN TRÍCH LỤC 

NGHỊ QUYẾT  

SỐ : 2704/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 B ên bản số: 2704/BBH-HĐQT ngày 27/04/2022 của Hộ  đồng quản trị Công ty 

Cổ   ần Đầu Tư Văn   ú – Invest;  

- Căn cứ Ng ị quyết số 2704/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 của Hộ  đồng quản trị Công ty 

Cổ   ần Đầu Tư Văn   ú – Invest. 

QUYẾT NGHỊ 

“Điều 1: T ông qua   ương án p át  àn  trá  p  ếu r êng lẻ, k ông c uyển đổ , k ông kèm 

c ứng quyền, có tổng m n  g á tố  đa 250.000.000.000 đồng (bằng c ữ:  a  trăm năm mươ  

tỷ đồng), có bảo đảm bằng tà  sản, lã  suất cố địn , đáo  ạn năm 2025 (sau đây gọ  tắt là 

“Trá     ếu”). Nộ  dung c   t ết của   ương án p át  àn  Trá     ếu (sau đây gọ  là 

“  ương Án   át Hàn ”) đín  kèm Ng ị quyết này. 

Điều 7: Các T àn  v ên HĐQT, Ban Đ ều Hàn , các   òng, Ban trong Công Ty và các cá 

n ân, tổ c ức có l ên quan c ịu trác  n   m t    àn  Ng ị quyết này. 

Ng ị quyết có    u lực kể từ ngày ký./.” 

 

Nơi nhận: 

 HĐQT (để b/c); 

 Ban KTNB (để g/sát); 

 BĐH (để t/ ); 

 Lưu V . 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 

 

(Đã ký) 

 

Tô Như Toàn 
 


