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CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TU' CUA 
UY BAN CH15NG KHOAN NHA NU'OC VA SGD CH15NG KHOAN TP.HCM 

KInh gi'i. - Uy ban Chung khoán Nhà nurc 
- So' Giao djch Chfrng khoán TP.HCM 

Cong ty: CONG TY CO PHAN CAP NUC CHQ LN 
Ma ching khoán: CLW 
Dja chi trii s& chInh: 97 Phm Hü'u ChI, Phung 12, Qu.n 5, TP.HCM 
Din thoti: 08.6585.1088 Fax:,  028.3955.0424 
Ngithi thirc hin cong bô thông tin: Huinh Tuân Anh (Giám dOc Cong ty) 
Dja chi: 97 Phtm Hihi ChI, Phumg 12, Qun 5, TP.HCM 
Diênthoai: 08.6585.1088 Fax: 028.3955.0424 
Loai thông tin cOng bô: Ei 24 gi; E72 gii; E bt thuông; theo yeu cAu; djnh k' 

Ni dung thông tin cong bô: 
1. Nghj quyêt và biên bàn h9p Di hi dông cô dông thu&ng niên nàm 2020: 

- Biên bàn h9p Dai  hi dng c dông thithng niên näm 2020 cüa Cong ty cô phân 
cap nuóc Chc Lan. 

- Nghj quyêt Dti hi dông cô dông thung niên närn 2020 cüa Cong ty cô phân 
cap nuOc Chg Lan. 

2. Nghj quyêt cüa Hi dông quãn trj ye vic chi trà cô ti'rc näm 2019. 
3• v/v  bà Li Thj Thu thôi là thành viên và Trithng Ban kiêm soát Cong ty cô phân 

cap nuOc Chçjr L6n nhirn kS' 20 17-2022 (co dan xin tr nhim). 
4, v/V  thay dôi Truàng Ban kiêm soát Cong ty cô phân cap nuOc Chçi Lan nhim k' 

2017-2022: 
HQ và ten: HOANG THANH BINH 
Dja chi: 358/6E Cách Mng Tháng 8, phithng 10, qun 3, TP.HCM 

- CMND so: 022773829 cap ngày: 13/04/20 12 ti: Cong an TP.HCM 
5. Bàn cung cap thông tin cUa ngrYi ni b — Ong Hoang Thanh Binh, là Triiing Ban 

kiêm soát Cong ty cô phân cap nuâc Chq Lan nhim k' 2017 — 2022 kê tir ngày 
30/06/2020. 

Thông tin nay dà dixçic cong b trên trang thông tin din ti'r cüa Cong ty vào ngày 
3 0/06/2020 tai dixng dn www.capnuoccholon.com.vn.  

Chüng tôi xin cam kêt các thông tin cong bO trên day là ding sir that và hoàn toàn 
chju trách nhim trixâc pháp luat  v ni dung các thông tin dà cong bO. 

No'! nhân: 
-Nhu' trên; 
-Litu VT, VP.HDQT. 
Ta! llu ttnI: kern: 
-Biên ban £J-WCD thuàng niên näm 2020. 
-Nghf quyët DHDCD thitOng niên nám 2020. 
-Nghj quyê't HFQTV/V  chi trá cô tz?c närn 2019. 
-So' yéu l ljch cza ông Hoàng Thanh BInh. 
-Ban cung cap thông tin cia ông Hoàng Thanh BInh 
-Danh sách nhfiiig ngut3'i có lien quan cza ông 
Hoàng Thanh BInh 



• TONG CONG TY CAP NIJOC sAi GON 
TRACH NH[M HUll HN MÔT THANH VIEN 
CONG TYCO PHAN CAP N1XC CHQ LN 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip — Tr do — Hinh phñc 

Sé:  ® /NQ-DHDCD Tp.H ChiMinh, ngayOthang' nãm 2020 

NGIIJ QUYET 
BA! HOT BONG CO BONG THTYNG NIEN NAM 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHq L(N 

BI HOT BONG CO BONG 
CONG TY CO PHAN CAP NIfOC CH LON 

Can cir Lust  Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/20 14 cüa Qu& hi nuOc 
Cong hôa Xä hi Chi'i nghia Vit Nam; 

Can ci Diu 1 th chüc và hot dng Cong ty c phn cp nuâc Ch Lón (sra 
dôi, bô sung lan 4) dâ &rçc i hi dông cô dông thung niên näm 2018 thông qua ngày 
27/04/20 18 (NQ sO 04/NQ-DHDCD); 

Can cir kt qua hQp Dai  hi dng c dOng thung niên nám 2020 cüa Cong ty c 
phân cap nufcc Chq Lórn ngày 30 tháng 06 näm 2020, 

QUYET NGHI 

Biu 1. Thông qua báo cáo kt qua hoat dng san xut kinh doänh (da kim toán) 
à phixcrng an phân phOi lqi nhun näm 2019: 

a) Kêt qua hoit dng san xuât kinh doanh: 
- Tong doanh thu: 1.073.975.259.140 dông 

Tong 19'i nhun kê toán truâc thuê: 30.289.507.539 dông 
Thu thu nhp doanh nghip: 8.239.349.3 17 dong 
Lçi nhun sau thu thu nhp doanh nghip: 22.050.158.222 dông 
LN chixa phân phOi näm truâc chuyên sang: 942.434.826 dong 
Tng lçii nhu.n phân phi: 22.992.593.048 dOng 

b) Phuong an phân phôi lçii nhuan: 
-	 Chia cô tlrc 10,5% / rnnh giá cô phiêu (59,37%): 13.650.000.000 dng 

* Ngày dáng kj cuô'i cling thyc hiçn quye'n nhan  c tc: 24/07/2020 
Qu thtrâng NguO'i quãn 1 Cong ty (1,57%): 36 1.778.400 dông 
Qu' khen thuâng (18%): 4.138.666.749 dOng 
TrIch qu5 phüc lç'i (2 1,06%): 4.842.147.898 dông 

/ Ngithi lao dng (18%): 4.138.666.749 dông 
V Ngu'i Quán l Cong ty (3,06%): 703.48 1.150 dong 

Biêu 2. Thông qua k hotch san xu.t kinh doanh và tài chInh näm 2020: 
- Tong doanh thu: 1.225.456.000.000 dông 
- Tong 1?i  nhun kê toán truó'c thuê: 33.657.000.000 dông 
- Loi nhun sau thuê: 26.264.000.000 dOng 
- CO tiLrc: 10% / mnh giá cO phiêu 

Biêu 3. Thông qua thii lao thirc hin nam 2019 và qu thU lao k hoch näm 2020 
cUa ngi.thi quân 1 khOng chuyên trách: 

- Qu5 thU lao thrchin näm 2019 : 580 triu dOng (Bang chU : näm tram tam 
muon triu dOng). 

Nghj quy& DHDCD thuOng niOn nAm 2020 - 1 — 
Cong ty cO phan cap nuâc Chq Lan 



TM.}-; jj ONG cO DONc/ 
ONG QUAN T 

-' Qu5 thu lao k hoch näm 2020 cUa nguñ quãn l không chuyên trách là 
600 triu dông (Sáu tram triu dông). Qu thu lao thirc té thrc hin cüa näm 2020 së 
ductiuyêt toán theo qu tiên hrang thrc th thrc hin cüa ngu?i quãn l cong ty chuyên 
trách và du?c phân phôi theo quy chê chi trã tiên hxcmg, thu lao, tiên thithng cüa Cong ty. 

- Thu lao cUa Ngu?ñ phii trách quán trj Cong ty, kiêm thu k HDQT (khong 
tInh vao qu5 thU lao eUa Ngithi quail i không chuyên trách): 4.000.000 dông/tháng (bôn 
triu dông /tháng). 

Diéu 4. Thng nht Uy quyn HOi  dng Quãn trj 1ira ch9n dan vj kiêm toán báo 
cáo tài chInh näm 2020, trén Ca sr kiên dê xuât cUa Ban kiêrn soát. 

Diu 5. V dan giá mua si nuâc sach  qua dng h t6ng cUa hp dng mua ban si 
nuâc sach  k kêt vâi Tong Cong ty cap nuâc Sài GOn TN}IH MTV: 

- Uy quyn HDQT xem xét, quyt djnh v dan giá näm 2020. 
- Uy quyên HDQT xem xét, quyêt djnh ye dan giá nàm 2021 trong thai gian 

chua to chu'rc DHDCD thuang niên näm 2021. Trong truông hçip nay, HDQT có trách 
nhim báo cáo DHDCD närn 2021 ye dan giá k kêt hçp dông mua ban si nuâc sch näm 
2021 ma HDQT da thông qua. 

- Uyquyên Giárn dôc Cong ty xem xét k kêt hçp dông mua ban si. nixâc 
sch qua dông ho tong näm 2020 và 2021 vOi Tong Cong ty cap nithc Sài Gôn TNHH 
MTV theo dan giá cia duçc HDQT thông qua. 

Diêu 6. Thng nht bu b sung ông Hoàng Thanh BInh vào iBan kim soát Cong 
ty cô phân cap nuóc Chci Lan nhim k' 2017 —2022. 

Diu 7. Ngh quyt nay duxqc Di hOi  dng c6 dOng thuông niên nám 2020 cUa 
Cong ty cô phân cap nuOc Chçi Lan thông qua toàn van ti Di hi. Hi dOng Quàn trj có 
trách nhim can cU ni dung Nghj quyêt d triên khai thirc hin. 

No'i nhân: 
-C dong Cong ty; 
-HDQT, BKS, BDH "d trin khai thrc hin" 
-Lixu VT, VP.HDQT. 

Nghj quy& DHDCD thixOng nin näm 2020 
Cong ty cô phân cp nuâc Chq Lan 
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TONG CONG TY CAP NIJOC sAi GON CQNG HOA XA HQI CHU NGIIiA VIT NAM 
TRACH NHIEM HU'IJ HAN MÔT THANH VIEN Bôc Ip — T do — Hnh phüc 
CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHQ LN 

BIEN BAN 
BAI HOI BONG CO BONG THT1NG NIEN NAM 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NTIOC CHQ LN 

Horn nay vào lüc 08 gi 41 phitngày 30 tháng 06 nàrn 2020, ti Hi tru6ng Cong 
tycô phân cap nisâc Chç'LO'n, djachi so 97 Pham Hüu ChI, phung 12, qun 5, thành phô 
Ho ChI Minh, Cong ty cô phân cap nuàc Ch Ln dà to che hçp Dai hôi dông Co dông 
(DHDCD) thithng niên närn 2020 vai cac nOi  dung sau: 

AJ-THANH PHAN THAM PU' VA TINH HOP PHAP, HOP L1 CUA BA! HO!:  

C dông và di din c dông dr hQp: 

Ba Li Thj Thu — Trtxing Ban thm tra tu each c dông dcc báo cáo thârn tra tu 
each co dông tharn dir dai  hi: 

- Tng s c dông duçc m?yi tham dr là: 461 c dong, di din cho 13 triu c phn 
(theo danh sách chôt ngày 13/05/2020). 

- Tng s c dOng thain dr tInh dn thi dim 08 giO 41 phüt là: 50 c dông. 

- Tng s6 c phn cüa c dông tharn dr là: 9.726.810 c phn. 

- T 1 c phn cüa c dông tharn dir trên tng s6 13 triu c phn cüa 461 cô dông 
duçc mi tham dir dt 74,82%. 

- Tng sé c6 phn duçic quyn biu quyt ti dti hi horn nay là 9.726.810 cô phan. 

Tt cã cac di din cUa c dong du dü tiêu chun tham dir di hi. 
(DInh kern Biên bàn thm tra tu each c dông và danh sách c dông thrc tê dir hop). 

Can dx Lust Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cüa Quôc hi nu6c 
hjHOa X Hi Chü Nghia Vit Narn, DiüT to chirc và hot dng cUa Cong y Co p an 

cap nuàc Cho Len, DHDCD thuOng nien näm 2020 cUa Cong ty cô phân cap nuOc Ch? 
Lan ngày 3 0/06/2020 horn nay dà hi dU cáe diêu kin dê tiên hành. Các cO dông và dai 
din cüa e dông dir hop DHDCD thuong niên näm 2020 có quyn biêu quy& theo so cô 
phân ma h sa hüu hoc di din. 

B/-CAC THU TUC KHAI MAC BA! HOI:  
1. Thông nht nhân sr Boàn Chü tich  và Boàn Thu k: 

Dii hi cIa biu quyt thng nht 100% nhân si,r Ch: tjch doàn, Thu k doàn Va Ban 
kiêm phiu gm cac ông (bà): 
Doàn ciu tjch: 

1. Ong Nguyn Van Dung — Chü tjch HDQT Cong ty cO phân cap nuOc Chç Lan. 
2. Ong Hu'nh Tuân Anh — Thành viên HDQT, Giárn dOe Cong ty cO phân cap nuac 

Ch? Lan. 
3. Ong Nguyn Thanh Phong — Thành viên HDQT COng ty cO phân cap nuàc Ch Lan. 

Doàn Tlzwkj5: 
1. Ba Truong Minh Phucing Anh — Truâng phông Kinh doanh, thu k HDQT COng ty 

co phan cap nuâc Chq Lan. 
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'2. Ba Lung Thiiy Hái Van — Chuyên vien PhOng TCHC Cong ty c phAn cp nu'âc 
ChG Lan. 

Ban kiêm philu: 
1. Ong Büi Xuân Phuâc — Phó Truâng phông TCHC Cong ty c phn ep nuó'c Chq 

Lan — TruO'ng ban. 
2. Ong T Huy Cung — Phó Tnthng phông CNTT Cong ty c phân cp nuâc Chçi Lan 

— Thành viên. 

3. Ba Nguyn Thj Kim Loan — T6 tnrâng thuc Phông KTTC Cong ty cô phân cp 
nuâc Chç LO'n — Thành vien. 

4. Ong Pham Anh Khoa — T tru&ng thuôc Phông Kinh doanh Cong ty c phn c.p 
nuâc Cha Lan — Thành viên. 

5. Ong Trtxong Trn Thanh Tü — Th truâng thuc Phông TCHC Cong ty c phn cp 
nuó'c Chc Ló'n — Thành viên. 

2. Thông qua Chtrong trInh dti hi và Quy ch lam vic, biêu quyêt ti Di hi: 
Ong Nguyn Thanh Phong — Dai diên Doàn ChU tjch trInh bay Chucing trInh dai hOi 

(dinh kern) vã Quy chê lam vic, biêu quyt tti dai hOi (dInh kern) vã dê nghj di hOi  biêu 
quyêt thông qua. 

= > Dgi ht51 bieu quylt thông qua vó'i tj lç do'ngT5 là 100%. 

3. Tuyên b khai mc Oi hi: 
Ong Nguyn Van Dung — Chü tça di hOi  tuyên b khai mc DHDCD thithng niên 

näm 2020 cUa Cong ty cô phân cap nuàc Ch Lan. 

C/-CAC NOI DUNG TRINH BAY TAI DAI HOI: 
1. Ong Nguyn Anh Kit — PhO Giám dc Cong ty báo cáo kt qua hot dng san xuât 

kinh doanh näm 2019 và kê hoach san xut kinh doanh närn 2020 cüa Cong ty cO phân cap 
nuac ch Lan (dInh kèm).  

2. Ong Hu'nh Tun Anh — Thành viên HDQT — Giám dc Cong ty báo cáo kt qua tài 
chInh kiêm toán nàrn 2019 và ké hoach tài chInh näm 2020 sau diêu chinh (dInh kern). 

3. Ba Trucing Minh Phuo'ng Anh — Thu k HDQT, theo phân cong cüa HDQT, báo 
cáo hot dng närn 2019 cüa HDQT (dInh kern). 

4. Ba Li Thi Thu — Tri.râng Ban kim soát báo cáo giám sat và thâm dnh kêt qua tài 
chInh närn 2019 cüa Cong ty c phn c&p nuâc Chq L6n (dInh kern). 

5. Ong Nguyen Thanh Phong — Thãnh vien HDQT trInh các nOi  dung xifl )' kiên 
DHDCD (dInh kern): 

Báo cáo kt qua tài chInh kim toán va phi.wng an phân ph6i igi nhun 11am 2019. 
Qu thu lao thigrc hin nãm 2019 va qu thU lao k hoach näm 2020 cUa nguäi quán 
l không chuyên trách. 
Uy quyn cho HDQT chçn &m vj kim toán báo cáo tài chInh närn 2020. 
1Jy quyn cho HDQT xem xét, quyt dinh v dcn giá mua ban si rnxâc sach qua 
dông hO ni.rOc t6ng vâi Tang Cong ty cp nuâc Sài Gôn TNHH MTV näm 2020 và 
näm 2021. 

- K hoach SXKD va tai chInh näm 2020. 
Bu b sung thành viên Ban kim soát nhim k' 2017 — 2022. 
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Di-DAI HOI THAO LUAN: 
Diii h3i dd nghe cdc c dôngphdt bilu j  kiln v các ni dung sau: 

1. Tfr nm 2019 den giüa nàm 2020, Cong ty hot dng tuong d6i hiu qua, dc bit là 
cong tác giãm that thoát ni.râc. Va nàm 2019 là nàm dâu tiên có két qua lqi nhun và chia 
cô tc tuang dôi khã quan -> De nghj Cong ty tiêp tijc phát huy, dc bit cn can dôi hài 
hôa lqi Ich cüa Nhà nithc (Tong Cong ty), nguii lao dng và cô dong. 

2. Nàm 2019 là nàrn Cong ty da hoàn thành k hoach SXKD, dc bit là cong tác giàm 
that thoát nuâc dt hiu qua cao dan den lçii nhuan  va cô tirc dir kiên chia cao han các don 
vj trong nganh cap rnxâc -> Ban diêu hành Cong ty can tiêp tic phát huy trong näm 2020 
và nhüng nàrn tiêp theo. 

3. Vâi nhUng k& qua dt dt.rqc trong näm 2019, theo dánh giá cUa Tang Cong ty thi 
nàm 2020 Cong ty sê tiêp ti,ic hot dng có hiu qua, li nhun tiêp tiic tang. Vi két qua 
trén thi COng ty can quan tam den: 

- Quyn lçi cUa ngxi lao dng. 

- C tirc cUa c dông nhung cn xem xét imrc chia c ti'rc phü hçp và can tp trung 
vào dâu tu dê doanh nghip phát triên bn vüng. 
Dcii h3i dd nghe 5 kiln phát bilu cáa ct,i din T6ng C'ông ty cip nithc Sal Gàn TNHH 
MTV— Co a'ông N/ia nuOc: 

- Chüc mimg Cong ty dà hoàn thành cac chi tiêu SXKD näm 2019, dc bit là cong 
tác giàrn that thoát nuâc CO kt qua rt tM, tr do 1i nhun va c tirc dr kMn chia rat cao, 
Cong ty can tiêp ti,ic phát huy. 

- Vâi nhttng giãi pháp trong diu hành hoat dng SXKD ma Cong ty d và dang th1rc 
hin rat hiu qua (ti' 1 tht thoát nuàc, giá ban bInh quân ...) thi chüng ta hoàn toàn có the 
tin tuOng trong näm 2020 và nhUng näm tiêp theo lqi nhun, cO tcrc sê tiêp tijc tang. 

- Thay mt lành dao  Tang Cong ty cp nuc Sài Gôn TN}IH MTV güi l?yi cam on 
den các thành vien HDQT, Ban diu hành, c6 dông và ngix&i lao dng cüa Cong ty dänô 
luc thrc hién hoàn thành nhiêm vu SXKD nàm 2019 và chüc cho Cong ty tiêp tVc thäng 
lcii trong näm 2020. 

E/-DAI HOI TIEN HANH BAU BO SUNG THANH VIEN BAN KIEM soAT: 
- Tng s c dOng tham dix tInh dn th?yi dim dai hôi tin hành bu b sung thành 

viên Ban kiêm soát (thai diem 10 giô 05 phiit) là: 53 cO dOng. 

- Tng s6 c phn cüa c dOng tham dir: 10.0 17.040 c phn (dtt 77,05% trên thng s 
13 triu cO phân cüa 461 cô dông duçc mi tham dir di hi). 

- TMg s6 c phn di.rgc quyn biu quyt dn th&i dim dai hOi biu quyt b.0 bô 
sung thành vien Ban kiêrn soát là: 10.0 17.040 c phân. 

a. Diii hO!  bilu quylt viOc bu bi sung môt than/i viên Ban kilm sodi cong ty cô 
p/ian cap nu'ó'c c/io' LOn nhiêm kj) 2017— 2022. 

• Dông : 10.017.040 c phn (chim 100% trên tng s6 c phn dir hop) 

• KhOng dng : c phn (chim % tren tng s6 cô phân di,r hçp) 

• Phiu trng: c phn (chim % trên thng s c phn dir hQp) 

Nhit vay, Dai h3i dä bilu quyê't thdng bO'u bd sung m3t thành viên Ban kie,n soát 
nhiçm 19)2017-2022 vái 9) lç dng là 100%. 
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'b. Diii h3i uI,, hành btu bJ sung tliành vien HDQT Cong ty c6p1in cp nithc C1it 
Lón nhiêm k 2017— 2022. 

- Ong Büi Xuân Phuó'c — Tri.râng Ban kirn phiu trinh dai  hi Quy ch bâu bô sung 
thãnh viên Ban kiêm soát (dInh kern) và dê nghj dti hi biêu quyêt thông qua. 

= > Dcii h3i bilu quye't thông qua vài t)) l dngj là 100%. 

- Ong Büi Xuân Phuó'e — Tnthng Ban kim phiu tip tiic trInh dai hOi 1 ljch trIch 
ngang cüa ông Hoang Thanh BInh — tJng cir viên tham gia i'xng eir b sung thành viên Ban 
kiêm soát Cong ty cO phân cap nuâc Chçi Lan nhirn k' 2017 — 2022 (dInh kern) và dê 
nghj dti hi biêu quyêt thông qua. 

= > Dcii h5i bie2u quylt thông qua vó'i tj'' lç dngj là 100%. 

- Dai hôi tin hành bu b sung thành viên Ban kirn soát Cong ty c phân cap nuâc 
Chç Lón thirn k' 2017-2022. 

- Ong Büi Xuân Phuâc — Trithng Ban kim phiu cOng b6 kt qua kim phiêu bâu bô 
sung thành viên Ban kiêrn soát Cong ty cô phân cap nuâc Chq Ln nhirn k' 2017 — 2022: 
Ong Hoàng Thanh Bmnh, dt 99,99% so phiêu bâu / tong so cô phân dir  h9p. 

Can cr Diê'u l td chz'c và hoqt dng cia Cong ty cá phn cá'p nwác Oiçi Lan, Quy 
chê báu bô sung thành vien Ban kiêm soát nhiçm Iç'  2017-2022 và kêt qua bâu c dgi hçäi 
dã thông nhát báu bô sung ông Hoàng Thanh BInh vào Ban kiêm soOt Cong ty Co phân cOp 
nzthc Chcr LO'n nhiçm k)) 2017-2022. 

F/-DAI HOI TIEN HANH BIEU QUYET THÔNG QUA CAC NOI DUNG: 

- Tng s c dông tham di.r tInh dn thai dim di hi tin hành biu quyêt các ni 
dung (thai diem 10 gia 24 phüt) là: 55 c dông. 

- Tng s c phn cUa cô dong tham dir: 10.027.540 c phân (d4t 77,13% trên tong so 
13 triu cô phân cüa 461 cO dong duçrc rnyi tham dir  di hi). 

- Tng s c phn duçc quyn biu quyt dn thai dim dai  hi biu quyêt b.0 b 
sung thành viên Ban kiêrn soát là: 10.027.540 cô phân. 

Nôi dunMi:  BáO cáo tàichInh kim toán và phrnmg an phãn 
2019. 

• Dng : 10.027.540 c phn (chirn 100% trên tng s cë ph.n dir hçp) 

• KhOng dng : c phn (chirn % trên tng s cèi phân dir hçp) 

• Phiu trng: c phn (chim % trên thng s c phn dir hQp) 

Nhw vdy, Dcii hi da biê'u quyê't thông qua n3i dung 1 vó'i tj) lç ddngj> là 100%. 

Nôi dung 2:  K hoach san xut kinh doanh và tài chmnh näm 2020. 
• Dng : 10.020.040 c phn (chim 99,92% trén thng so cô phân d hcp) 

• Không dng : c phn (chim % trên tang s c phân d h9p) 

• Phiu trng: 7.500 c phn (chim 0,08% trên thng s c ph.n d h9p) 

Nhu váy, Dcii ht2i  dã bilu quyê't thông qua ni dung 2 vói tj' lç dông là 99,92%. 

No! dung 3:  Qu5 thu lao thirc hin nàm 2019 và qu thu lao k hoch nãm 2020 
cüa ngu*i quãn l không chuyên trách. 

• Dng : 10.020.040 c phn (chirn 99,92% trén tang s c phân d hQp) 

• KhOng dng : cô phn (chim % trên tng sé c phân dir hçp) 
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• Phiu trng: 7.500 c phn (chi&ii 0,08% trên tng s6 c phán dir hop) 

N/ut vy, Dgi h3i dà biéu quyê't thông qua nç51 dung 3 vó'i t)' l d11g) là 99,92%. 

Nôi dunji 4: Uy quyn HDQT liya chçn cong ty kim toán báo cáo tài chInh nãm 
2020 theo 57  kiên dê xuât cüa Ban kim soát. 

• Dng 57: 10.027.540 c phn (chim 100% trén thng so Co phan dir hop) 

• Không dông 57: c phn (chim % trên tng s c phân di,r hop) 
• Phiu trng: c phn (chi&ii % trên tng s e phân di,r hop) 

Nhu' váy, Dai hi dã biê'u quyê't thông qua n5i dung 4 vó'i tC' lc dngj là 100%. 

Nôi dunji 5:  Uy quyn HDQT xem xét, quyt djnh v don giá k57 kêt hcrp dông mua 
ban si ntr&c sch qua dông ho tong vói Tong Cong ty cap nir&c Sài Gôn TNFEH MTV 
näm2020vànäm 2021. 
Co dông là TOng Cong ty cOp nzthc Sal Gdn TNHH MTV khOng dwcrc tham gia biêu quyêt 
nQi dung nay, do có lcli Ich lien quan. 

• Dong57: 3.397.140 c phn (chim 100% trên thng so cô phân dir hp có 
quyên biêu quyët) 

• Khong dng 57: c phn (chi&m % trên tng s c phân dir hp có 
quyên biêu quyet) 

• Phiu trng: c phn (chMm % trên tng s c phân dir hp Co 

quyên biêu quyet) 

N/ut váy, Dci h5i dã bilu quylt thông qua ni dung 5 vó'i l dóng là 100%. 

G/-THONG QUA mEN BÀN VA NGHI QUYET DAI 1101: 
1. Ba Luong Thiy Hãi Van — Dai din Doan Thu k57 trInh Biên ban và Nghi quyêt di 

hi. 
2. Ong Nguyn Van Dung — Dai then Doàn Chü tich diêu hành vic biêu quyêt thông 

qua Biên ban và Nghj quyêt Di hOi. 

= > Dgi hçi biêu quyêt thông qua vol t3  lç 100%. 

Sau khi DHDCD biu quyt thông qua biên ban và nghj quyt di hi, ông Nguyen 
Van Dung — Chü t9a di hi tuyên bô be mc di hi. 

DHDCD thumg niên näm 2020 cüa Cong ty c phn cp nixâc Chçi Lan kt thüc 
vào lüc 11 gi? 00 phUt cUng ngày. 

TM. DOAN THU K 

Trtrong Minh Phiro'ng Anh 
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