
CONG TV CO PHAN DiI LY 	CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

VAN TAI SAFI 
	

Dc Lip - Ttr Do - Hanh Phüc 

Tp. Hi Chi Minh, ngày 04 tháng 06 närn 2014 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TIX CUA 

UY BAN CHING KHOAN NHA NU'OC VA SGDCK TPHCM 

KInh gui: - Uy Ban Chi:rng khoán Nhà nuác 

- Sâ Giao dich Chung khoán Tp. H6^ Chi Minh 

Cong ty: CONG TY CO PHAN DAT LY VAN  TAI SAFI 

Tri su chjnh: 209 Nguyen Van Thu - Phung Da Kao - Quân I - Tp. Ho Chi Minh. 

Diên thoai: 08.38238799 	Fax: 	08.38226283 

Ngithi thuc hiên cong b6 thông tin: TR.AN NGUYEN HTJNG 

Da chi: 209 Nguyn Van Thu - Phucing Da Kao - Quân 1 - Tp. Ho Chi Minh. 

Di6nthoai: 08.3 823 8799 	Fax: 	08.38226283 

Loai thông tin cong b0^ - 2 24h Ii 72h 0 yêu cu 0 Bt thuang 	0 Dinh ky 

Nôi dung thông tin cong b6: Nghi quyt Hôi dng quãn trj s 04/HDQT/2014 ngày 
04/06/2014 ve^ viêc: Phuong an chuyn di trái phiu chuyén di Cong ty Co phân Dai l' 
Van tãi Safi.. 

Thông tin nay dã ducic cOng b6 trén trang dién tCr cüa Cong ty vào ngày 14/05/2014 theo 
duing dn htIp.¼vww. safi. corn. vn  

Chüng tôi cam kt các thông tin cong b0^ trén day là dtng su that và hoàn toàn chu trách 
nhiém truOc phàp luat  v6 nôi thông tin dã cOng b6. 
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CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
VAN TA! SAFI 
	

Dôc Lin -Ttr Do - Hanh Phüc 

S6: 04/HDQT/2014 
	

Tp. Hi ChIMinh, ngày 04 tháng 06 nãm 2014 

NGH! QUVET HO! BONG QUAN TR 

CONG TY CO PHAN BI LY VAN TA! SAFI 
"Wv: Phwoig an chuyn dôi tráiphiEu chuyn dôi Cbng ty Ciphn Dqi 1j5 Vin liii SAFI" 

- Can cü Ludt Doanh nghiêp so 60/2005/QH1 1 ngày 29/11/2005; 

- Can cü Ludt Chung khoán sO^ 70/2006/QH 1; Ludt so^ 62/201 0/QH1 2 sira dôi bo^ sung môt 

so diu cüa Ludt Ming khoán và các van bàn huOng dn thi hành; 

- Can cir Diu lé COng ty C ô  phân Dai  l' Van tâi SAFI; 

- Can cuir Nghi quyt s6 01/NQ-DHDCD/SAF!-2013 ngày 13/04/2013 cüa Dai hôi dông cô 

dông Cong ty; 

- Can Cu Mn bàn hop HDQT Cong ty Co phân Daily  Van tài SAFI ngày . . ./. . /2014; 

Hôi dng quãn tri Cong ty Co phn Dai  l'  Van  tãi SAFI dä thng nht thông qua toàn bô 

nôi dung và nghi quyt nhu sau: 
r'4 7 'a 

Diéu 1: Thông qua vic thijc hien  phuong an chuyên dOi trái phiêu Cong ty CO phân Dai l' V •.° 

tái SAF!, cu th nhu sau: 	
7NGT; 

= 	t:1  i: 
Trai phiôu chuyên dôi Cong ty Co phân Da ly Van tal SAFI 

1   

- 	Hinh thuc phat hanh: But toan ghi so. 	 P4ö_ 

- 	Phuong thuirc phát hành: Phãt hành riêng lé. 

- 	Mênh giá: 100.000 dông (Môt tram ngàn dong). 

- 	S6^ krong và tng mênh giá phát hành: 200.000 trái phiu, tuong throng vOi tng mênh 

giá là 20.000.000.000 (Hai muoi t dong). 

- 	Giá phát hành: 100.000 dng!trái phiu. 

- 	Läi sut (Lãi coupon): 9%/nãm. 

- 	T lé chuyn di: Theo t lé 1: 5,89 (Môt trái phiéu ducyc chuyên dôi thành 5,89 cô 

phiu). 

- 	Nguyen tc lam trôn: trong truGng hop chuyn di trái phiu thành co phiu, nêu so co 

phiêu quy di ra là so lé, phAn lé se duoc lam trOn theo nguyen t&c lam trOn xuOng nêu 

ph&n lé nhô horn 0,5 Va ngucic lai. 

- 	Ngày ch& danh sách trái chü de^ chuyn di: 20/06/2014. 

- 	Ngày dang k' chuyn di/khOng chuyn dôi: tuir ngày 21/06/2014 dn ngày 04/07/2014. 

Sau ngày 04/07/2014, trái chñ không thuc hiên viêc dang k xem nhu dã dng dãng 

ky chuyn di 100% gia tri trãi phiu ma trái chü dang sâ hUu tai ngày ch& danh sách 

trâi chñ de^ chuvn di nêu trên. 



- 	Ngày chuyn dôi: du kién tü ngày 04/07/2014 - 04/08/2014. 

- 	Si co phiu duçyc  chuyén dôi du kin: 1.178.000 c6 phiu. 

- 	Quyn cüa trái chü dàng k' không chuyn di trái phiu: Di vâi trái chü däng k' 

không chuyn di, së duoc Cong ty hoàn trã tin g6c và lãi trái phiéu theo dung 

PhuGng an phat hành Trãi phiu chuyn dOi riëng lé dä duqc Dai  hi dng cO Ong 

Ong ty thông qua theo Nghi quyt s6 01/NQ-DHIDCD/SAFI-2013 ngày 13/04/2013. 

Diêu 2: Thông qua viéc ban hành Quy che^ trã lãi, gc trái phiu phiéu và chuyn di trái phiu 

Cong ty Co phãn Dai 1' Van tãi SAFI. 

Ban hành kern theo Nghi quyt nay là "Quy che^ trã lãi, g6c trái phiu phiu và chuyén 

di trài phiu Cong ty C6 phn Dai  l  Van tãi SAFI". 

Diu 3: Tang vn diu 1 và chinh süa diu I 

- 	Tang v 6 n diéu lé Cong ty Co phn Dai  l' Van tãi SAFI tuang irng vài so cô phiu mOi 

duc chuyn di. 

- 	Cap nhat nöi dung Diu 5 cüa Diu 16 t6 chüc và hoat dng Cong ty Co phn Dai 1' 

Van tãi SAFI de^ phãn ành dung mirc von diu Id rnâi cUa Ong ty. 

Diêu 4: Thông qua Niêrn yt b sung và dãng ky luu k b sung sé, c6 phiu phát hành them dê 

hoán di trái phiu chuyn di. 

Toàn bô so co^ phiu phát hành them së duoc dàng k niêm yet bô sung vâi Sâ giao dich 

Chüng khoán Tp. Ho Chi Minh và dang ky kru k' ho sung vOi Trung tam Liru ky Chung 

khoàn Viét Nam theo quy dinh. 

Diu 5: I-IDQT giao cho Ban Tng Giám dc chi dao  càc Ca nhân, b6 phãn lien quan triên khai 

thuc hiên theo diing quy dinh cüa phàp luât. 

Nghi quyt nay có hiêu luc ké tü ngày k. 
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