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C6ng ty C6

phin Eiu tu Vin Phri - Invest

Md chung kho6n: VPI
Dia chi trq so chinh: SO t O+ Thai Thinh. Phucrng T'rung Li€t. Qu{n D6ng Da. Tp He Ngi,
ViQt Nam.
EiQn thoai:

024.62583535

l:ax'.024.6251t3636

Nguoi thuc hiQn c6ng b6 th6ng tin: TrAn Mf Ytin
Dfa chi: SO tO+ Th6i 'Ihinh. Phuong Trung LiQt,

Quqn D6ng Da, Tp Hd Ngi, ViQt Nam.
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NQi dung th6ng tin cong bo:

+ Cong bti th6ng tin vi

viQc Cdng Tv C6 Phan
dich voi ngudi liAn quan.
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Invest th6ng qua giao

diQn

tu cua C6ng ty:

https://vanphu.vn/tai-lieu-cong-bo-khac muc Quan hq co dong vdo ngdy 2810412022.
Chirng tdi xin cam k6t cac thdng tin c6ng b6 tr0n d6y la dung sy that va hodn todn chlu
tr6ch nhiQm trudc ph6p luqt v€ nQi dung c6c thong tin di cong b6.
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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
------------- o0o ------------

Số: 2704/TLNQ-HĐQT

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 3: T ông qua v c sử d ng tà sản dướ đây làm tà sản đảm bảo c o ng ĩa v của Công
Ty, c t ể:
(a)

11.000.000 (mườ một tr u) cổ p ếu Công ty Cổ phần Đầu tư Văn ú - Invest thuộc
quyền sở hữu của Ông Tô N ư Toàn và các quyền p át s n từ các cổ p ần nêu trên,
bao gồm n ưng k ông g ớ ạn bở : Tất cả các c ứng k oán mà Ông Tô N ư Toàn
được ưởng từ v c c a tác cổ p ần oặc tổ c ức lạ , vốn óa quỹ dự trữ từ các cổ
p ần đó;

(b)

Các tà sản k ác của Công Ty, bên t ứ ba và bên l ên quan làm tà sản đảm bảo c o
ng ĩa v của Công Ty.

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

