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cdNc Bo rHONG TrN TRtN coNG THONG TrN DrEN TtJ
CUA UY BAN CHLTNG KHOAN NHA NUOC VA SCNCK TP HCM

Kinh gfri: - Uy ban Chring kho6n Nhi nufc
- Scr Giao dlch Chr?ng kho6n Thinh ptrO HO Chi Minh

Cdng ty CO phAn DAu tu VEn Phri - Invest

Md chring kho6n: VPI

Eia chi try s0 chinh: SO tO+ Th6i Thinh, Phudng Trung LiQt, Qu4n D6ng Da, Tp Ha NOi,

ViQt Nam.

DiEn thoai 024.62583535 Fax:024.62583636

Nguoi thgc hiQn c6ng bO thdng tin: TrAn Mi Y6n

Dia chi: SO tO+ Th6i Thinh, Phuong Trung Ligt, Qufln Ddng Da, Tp Ha Ngi, ViEt Nam.

DiQn thopi:024.62583535 Fax:024,62583636

Lo4i th6ng tin c6ng b6:

V 24 giit g B6t thucrng E Theo y€u ciu tr Dinh k!

NQi dung thdng tin cdng b6:

+ C6ng bii thong tin vi viQc C6ng Ty C6 Phan Ddu Tu Vdn Phu - Invest th6ng qua giao
dich voi ngudt lt/n quan.

Th6ng tin ndy da dugc cdng b6 trOn trang th6ng tin ttien tt cria Cdng ty:

https://vanphu.vn/tai-lieu-cong-bo-khac mpc Quan hE cd ddng vdo ngity) .10512022.

Chring tdi xin cam k6t c6c th6ng tin cdng bO trOn d6y ld dring su thflt vd hodn todn chiu

tr6ch nhiQm trudc ph6p luQt v0 nQi dung c6c thdng tin dd c6ng b6.

cOnc rY co PHAN oAu ru'
VAN PHU _ INVEST

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- LUUVT;

Ngucri tlugc t^quyen cong
tru&n

tin

vix rHu.

C 0ruc

0c
oiu rU

Tdi li0u etinh kim:
- r*n tu, euya, ainh 

'd 
,5.fJR0..:.VtI. .. nsoy,lJ/fi.*0id

n M! Y6n



   

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VĂN PHÚ – INVEST 

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

Số: 55/TLQĐ-VPI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

   Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022 

 

BẢN TRÍCH LỤC 

QUYẾT ĐỊNH 

SỐ : 55/QĐ-VPI 

 (   c v  v  c công bố t ông t n) 

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

CHỦ TỊCH HĐQT 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại 

Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“Công ty”); 

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tư Văn Phú – Invest ban hành kèm theo Nghị quyết số: 2404/NQ-HĐQT ngày 

24/4/2020;. 

QUYẾT ĐỊNH 

“Điều 1. T ông qua v  c vay vốn của Công ty Cổ p ần Đầu Tư Văn   ú Số 2 để bổ sung 

vốn k n  doan . 

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Phó Tổng G ám đốc ph  trách tài chính Công ty Cổ phần Đầu 

Tư Văn   ú-Invest được quyền thực hi n các thủ t c, đàm p án, quyết định số tiền vay c  

thể và ký các hồ sơ, tà  l  u pháp lý cần thiết, có l ên quan để hoàn thành vi c vay vốn theo 

nội dung thông qua tạ  Đ ều 1 Quyết định này phù hợp vớ  quy định của Công ty và quy 

định pháp luật. 

Điều 3. Ban Đ ều hành, các Ban trong công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu 

trách nhi m thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hi u lực kể từ ngày ký.” 

 

Nơi nhận: 

 HĐQT (để b/c); 

 BĐH (để t/ ); 
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