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CONG TV CO PHAN BA! LY VAN TA! SAFI 

V/v: Phát hành co phi éu riêng lé cho ngwài lao d45ng theo chwong trinh 1ya chQn trong Cong ty 

- àn cu Ludt Doanh nghip sO 6012005QHJJ ngày 2911112005, 

- än ci Ludt C'htthg khoán so 70120061QHI; Ludt so 62120101QH12 suu dOi bO sung rnót 

sci dku cua Ludt Chüng khoán và các van bàn hu6ng dz thi hành, 

- Can ci Diu 10 COng ty Cci phcin Dcii l Van tam SAFI, 

- Can c& nghj quyt sci O11NQ-DHDCD1SAFI-2014 ngày 260412014 cua Dqi h6i dcing CO 

dOng thuviig niên nárn 2014 cua Cong ty; 

- Can thBiêñ bàn hQp HDQT Cong ty Cci phcin 13gm lj Vmn tái SAFI ngày 23105/2014; 

Hi dng quãn trj Cong ty Co^ phn Dai  l Vn tãi SAFI dä thng nht thông qua toàn b6 ni 

dung va nghi quyet nhu sau: 
DA 

Dieu 1: Thông qua phuong an phát hành cô phiêu bàn uu dãi cho Can bô cong nhân viên 

(CBCNV) theo chucing trInh lua chon cho ngui lao dông trong Cong ty. Cu th nhu sau: 

- Ten c phiu: Co phiu Cong ty Co phãn Dai  l' Van tãi SAFI. 

- Ma chüng khoán: SF1. 

- Loai c o^ phiu phát hành: Co phiu phô thông (han cM chuyn nhung). 

- Ménh giá: 10.000 dng/co phn. 

- S 40 luang c phiu phát hành cho nãm 2014: 435.224 co^ phiu (Bôn tram ba mi.rcYi lam 
ngàn hai tram hai muoi bn c o^ phiu), tuang duong 5,0% vn diu lê hién tai. 

- Tng giá tn phát hành theo mênh giá: 4.352.240.000 dong (Bôn t ba tram näm muoi hai 

ngàn hai tram bn mucii ngàn dng). 

- Nguyen t&c xác dinh giá: Theo Nghi quyt s6 01/NQ-DHDCD/SAFI-2014 cña Dai  hôi 

dng co^ dông thuGng niên näm 2014, giá phát hành là 10.000 dng/c ph -an. 

- Thoi gian du kiên thuc hiên: Tháng 05 näm 2014. 

- K6 hoach sü dung  vn: B  sung vn urn dng Cong ty. 

- Han che^ chuyn nhung: Han  che^ chuyen nhuqng 100% so^ co^ phn duc mua trong vông 

2 näm k tü lñc kt thilic dat phàt hành. 



- Dôi tuong ducc mua co^ phn: Can bô cong nhân viên dang gift chftc danh quãn 1 và các 
can bô cOng nhân viên xuAt sic, nhân viên trong toàn bô he thông cüa Cong ty (bao gm 

cong ty, chi nhánh, cong ty con, cong ty lien doanh lien kt), có nhfrng dóng gop tich cuc 

trong qua trInh phát trin cüa Cong ty C6 phn Dai  l' Van tãi SAFI. 

- Muc dIch phát hành: Ghi nhân và khen thuing xftng dáng cho nguai lao dông trong cOng 

ty khi có thành tich vuot trôi; Khuyên khich su g&n bó, nâng cao quyn loi và tinh than 

trách nhim cUa ngui lao dông dôi vOi Cong ty. 

- Phung an xir l c6 phiu không däng k mua hit: trong tnxctng hop  nguäi lao dông tit 

chi mua hoäc khOng mua ht so c6 phn ducyc quyn mua, HDQT së ducic quyn phân 

phi so^ cO^ phiu nay cho các dôi tucmg khàc là nguäi lao dông  trong cOng ty. Giá ban và 

diéu kiên han  che^ chuyn nhung cüa c6 phiu tuong tix nhu cO^ phiu bàn cho ngtxâi lao 

dông theo chuGng trInh ESOP. 

- Diêu khoãn thu hi c phiu: Cong ty së thu hôi c6 phiu dã phát hành de^ tài trçy cho 

chuong trInh trong các trimng hop thành vién ESOP chm dftt hop dng lao dông vi bat ky 

l' do nào trong thai gian c6 phiéu bi han  ch6 chuyn nhung. S6 c6 phiu thu hi së b 

sung vào c6 phiu qu9 và s6 cô phãn nay së duoc tir do chuyn nhuong ngay sau khi duoc 

VSD chap thuãn chuyn quyn sâ hftu. Giá thu hi c6 phiu bang diing giá phát hành ban 

du. 

Dieu 2: Thông qua nôi dung tiêu chi lua chon và thông qua danh sách các can bô cong nhân viên 
duoc mua c6 phiu uu dãi theo chuong trjnh lua chon cho nguäi lao dông trong Cong ty, 

cu th6 nhu sau: 

- Thông qua tiêu chi de^ xét chon danh sách CBCNV và quyt djnh s6 lucing cô phân duoc 

ban tru dãi cho tftng CBCNV: 

• Thâm niên cOng tác 	 UNG 
0 PHi 

• Cap bâc quán li'; 	 Y vA 

• Müc dO hoàn thành cong viêc 

• Dem lai  hiêu qua kinh doanh dôi vOi phOng ban và COng ty. 	 - 

• Co tinh than gãn bó, doàn kt và lam viêc tIch cuc trong cOng ty; 

• Không vi pham k luât cUa cOng ty tft hInh thftc cãnh cáo trâ len; 

• Chién luoc phát trin ngun nhãn luc cüa Cong ty. 

- Thông qua danh sách can bô cong nhân viên duoc tham gia chuong trInh, dInh kern theo 
Nghi quyêt nay. 

Diu 3: Thông qua Quy che^ phat hành co phiu theo chuong trInh lua chon cho ngi.rai lao dông 

trong Cong ty. 

Diêu 4: Thông qua thành lap Ban diu hành ESOP. 

Do HDQT quyt dinh b6 nhiém, có trách nhiêm lua chon di tuong tham gia, phãn phi, 

theo dOi và diu hành toàn bô hoat dng cüa chuong trInh ESOP cho den khi két thüc 
chuong trInh. 



Diêu 5: Thông qua Niêm yt b6 sung và dang k luu k b6 sung so c6 phiu phãt hành them. 

Toàn bô so cô phiu phát hành them trong dct phát hành së ducyc däng k niém yt b6' sung 

vâi Sâ giao dich Chüng khoán Tp. Ho Chi Minh và dãng k km k bo^ sung vth Trung tam 

Lixu k Chüng khoán Viét Nam theo quy dinh. 

Diu 6: HDQT giao cho Ban Tng Giám dôc thuc hién clang k phát hành và báo cáo vâi co quan 

có thm quyn. Nghi quyt nay có hiéu luc k6 ti's ngày k. 
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