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cONc Bo rHONG rrN rntN coNG THONG rrN olpN rrf
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Kinh gfri: - Uy ban Chri'ng kho{n Nhir nufc
- S0 Giao dich Chring khoin Thirnh ptrii UO Chi Minh

Cdng ty CO phAn Diu tu Vin Phri - Invest

M5 chting kho6n: VPI
Dla chi try s& chinh: SO tO+ Th6i Thfnh, Phuong Trung LiQt, Qu4n Ddng Da, Tp HA Ngi,
ViQt Nam.

DiQn tho4i:024.62583535 Fax:024.62583636

Ngudi thpc hiQn c6ng bO th6ng tin: TrAn Mi Ytin

Dia chi: SO tO+ Th6i Thinh, Phuong Trung LiQt, Qupn DOng Da, Tp Ha Ngi, ViQt Nam.

DiQn tho4i:024.62583535 Fax:024.62583636

Lo4i th6ng tin cdng b6:
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NQi dung th6ng tin c6ng b6:

+C6ng Ty CO Phdn Ddu Tu Vdn Phil - Invest c6ng b6 th6ng tin:
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-: , :.,
d€ trd cd t{rc ndm 2020.
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tr6ch nhiQm tru6c ph6p luat v0 nQi dung c5c th6ng tin dd c6ng b6.
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cOxc Bo rHONG TIN THAy DoI so LUONG co PHIEU co QUYEN
BIEU QUYET DANG LTIU HANH

Kinh gfri: - Uy ban Chring kho6n ViQt Nam

- S0 Giao dlch chfng kho6n Thinh ptrii Ud Chf Minh

- Tdn t6 chtc: cOxc rY CO pttAN oAu rtl vAu pnu - INvEST

- Me chring kho6n. VPI

- Dia chi try sd chinh. SO tO+ Th6i Thinh, Phuong Trung LiCt, Quan D6ng Da, TP. He NOi

- Di0n thoai: 024.62583535 Fax'.024.62583636
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-1.dot
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I V6n di6u l0

(ddng)
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0 0 0
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VĂN PHÚ – INVEST 

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

Số: 1811/TLNQ-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

   Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021 

BẢN TRÍCH LỤC 

NGHỊ QUYẾT  

SỐ : 1811/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: 1811/BBH-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hộ  đồng quản trị Công ty 

Cổ   ần Đầu Tư Văn   ú – Invest;  

- Căn cứ Ng ị quyết số: 1811/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hộ  đồng quản trị Công 

ty Cổ   ần Đầu Tư Văn   ú – Invest. 

QUYẾT NGHỊ 

“Điều 2. T ông qua sửa đổ  Đ ều l  tổ c ức và  oạt động của Công ty và đăng ký t ay đổ  

vốn đ ều l  của Công ty t eo mức vốn đ ều l  mớ  sau k    oàn t àn  p át  àn  cổ p  ếu để 

trả cổ tức năm 2019. 

2.2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty 

STT Điều khoản 

sửa đổi 

Nội dung hiện tại Nội dung sau khi sửa đổi 

1 K oản 1 

Đ ều 6 

Đ ều 6. Vốn đ ều l , cổ p ần, cổ đông 

sáng lập 

1. Vốn đ ều l  của Công ty là một 

nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ 

chín trăm chín mươi chín triệu 

Đồng Việt Nam 

(1.999.999.000.000VNĐ); 

Tổng số vốn đ ều l  của Công ty được 

chia thành một trăm chín mươi chín 

triệu chín trăm chín mươi chín 

nghìn chín trăm (199.999.900) cổ 

phần vớ  m n  g á là mườ  ng ìn 

Đồng (10.000 VNĐ). 

Đ ều 6. Vốn đ ều l , cổ p ần, cổ 

đông sáng lập 

1. Vốn đ ều l  của Công ty là hai 

nghìn một trăm chín mươi chín 

tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu 

tám trăm nghìn đồng 

(2.199.997.800.000VNĐ); 

Tổng số vốn đ ều l  của Công ty 

được c  a t àn  hai trăm mười 

chín triệu chín trăm chín mươi 

chín nghìn bảy trăm tám mươi 

(219.999.780) cổ phần vớ  m n  

g á là mườ  ng ìn Đồng (10.000 

VNĐ). 



   

Điều 5. Các T àn  v ên HĐQT, Ban Đ ều Hàn , các 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); 

 BĐH (để t/ ); 

 Lưu V . 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 

 

(Đã ký) 

 

 

Tô Như Toàn 
 


