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C6ng ty C6 phAn Diu tu VEn Phti - Invest

Mi chung kho6n: VPI

Dia chi tru sd chinh: Sd 177, fO St, ptrO Trung Kinh, Phuong Y€n Hda, Qufn CAu GiAy,

Tp Hd NQi, ViCt Nam.

Di0n thoai: 024.62583535 Fax:024.62583636

Ngudi thuc hiQn c6ng bO ttr6ng tin: D6 Thi Thanh Phuong

Dla chi: 56 177, fO St, ptr6 Trung Kinh, Phuong Y€n Hoa, Qufln CAu Gi6y, Tp Ha NOi,

ViCt Nam.

DiQn tho4i: 024.62583535 Fax:024.62583636

Loqi th6ng tin c6ng b6:

V 24 giit g B6t thuong E Theo y6u cAu tr Dinh ki

NQi dung thdng tin c6ng b6:

+ C6ng b6 th6ng tin vi giao dich girta C6ng ty CA pnan Diu fit Vdn Phti - Invest vdi
c6ng ty con ld C6ng ty TNHH MTV Ddu Tt Vdn Phtl - Gidng V6.

Thdng tin nAy di dugc c6ng bd tr€n trang th6ng tin diQn tu crha C6ng ty viro ngiry

291 l2l2o17 t4i duong d5n: http://vanphu.vn/quan-he-co-dong

Chring tdi xin cam k6t cric th6ng tin c6ng bli tr€n aay Dr <hing sU that ve hoin toirn chlu

tr6ch nhi€m trudc ph6p luat va noi dung c6c th6ng tin dd c6ng b6.

Tdi lidu itinh kem:

- Trich tltc Nghi quy& sij z9 t z/zol7/\'\Q-HDQT ngiry 29/1 2/2017 cita C6ng ty C6 PhAn DAu hr Vdn Phi -
Invest.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VĂN PHÚ – INVEST 

 

Số: 2912/2017/TLNQ-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     

   Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 

 

BẢN TRÍCH LỤC 

NGHỊ QUYẾT  

SỐ : 2912/2017/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 c ức năng, n   m v , quyền  ạn của Hộ  đồng quản trị t eo quy địn  tạ  

Đ ều l  Công ty Cổ   ần Đầu Tư Văn   ú – Invest (“Công ty”); 

- Căn cứ B ên bản số: 2912/2017/BBH-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hộ  đồng quản 

trị Công ty Cổ   ần Đầu Tư Văn   ú – Invest;  

- Căn cứ Ng ị quyết số 2912/2017/NQ-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hộ  đồng quản 

trị Công ty Cổ   ần Đầu Tư Văn   ú – Invest. 

QUYẾT NGHỊ 

“Điều 1. T ông qua v  c Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn   ú G ảng Võ được p ép 

vay vốn để tà  trợ vốn lưu động c o Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn   ú G ảng Võ 

và tà  trợ dự án Đầu tư xây dựng K u  ỗn  ợp tạ  địa c ỉ số 138B G ảng Võ, quận Ba 

Đìn , Hà Nộ  (trích lục). 

Điều 4. Thông qua vi c g ao c o ông Tô N ư Toàn - Chủ tịc  HĐQT k êm Tổng giám 

đốc Công ty thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn k  n, chứng từ l ên quan đến 

vi c thế chấp/cầm cố vớ  Ngân  àng, đồng thời giám sát vi c tổ chức thực hi n các nội 

dung được thông qua tại Nghị quyết này t eo quy định của Công ty, quy định của pháp 

luật (trích lục).  

Điều 5. Ban Tổng G ám đốc, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có 

liên quan chịu trách nhi m thi hành Nghị quyết này./. 

Nghị quyết có hi u lực kể từ ngày ký.” 

Nơi nhận: 

 HĐQT, Ban TGĐ 

 Phòng/ban Cty 

 Lưu V -CT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 

 

(Đã ký) 

 

 

Tô Như Toàn 
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