
CONG TY CO PHAN VAN TAI 	CQNG HOA xA HQI CHU NGH1A VIET NAM 
BA PHU1NG TH15C DUYEN HAl 

Dc Ip - Tir do - Hnh phtIc 

S: 3112020/CBTT-TASA 	 Hái Phdng, ngày 10 tháng 06 nàm 2020 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN BIN TIY 
CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NIXOC VA' *  

sO GIAO D!CH  CH(JNG IHOAN THANH PHO HO CHt MINH 

K,'nh gui: 	- Uy ban Chu'ng khoán Nhà nu&c 
- S& Giao d1ch chtrng khoán TP. Ho Chi Minh 

- Ten t chrc: Cong ty c6 phân Vn tãi da phirnng thiTrc Duyên Hãi 
- Ma chuxng khoán: TCO 
- Dja chi trit s& chInh: So 189 dung di Dinh VU, Phming Dông Hãi 2, Qun Hãi An, 

thành phô Hãi PhOng. 
- Dinthoai: 02253.978895 
- Fax 	: 02253.978895 
- NgizOri thijc hin cong bô thông tin: Lê Khánh Toàn 

Chiirc vii: Truàng phOng Hành chInh tong hçTp 
Loi thông tin Cong bô: U djnh kS'  Z bat thung LI 24h U theo yêu cu 
Ni dung thông tin cong bô (*): 
- Cong bô thông tin Nghj quyêt Hi dông quãn trj sO 07/2020/NQ-HDQT ngày 
10/06/2020 ye vic: 
+ Chi trà cô tirc dct 02 näm 2019 bang tiên mt vâi t' 16 thirc hin là 4%/C6 phiu (01 
co phiêu nhn du(ic 400 dOng). 
* Ngày dang k cuôi cUng: 26/06/2020. 
* Ngày thanh toán: 10/07/2020. 
• Lua chçn don vi kiêm toán báo cáo tai chInh närn 2020. 
• Nhn chuyên nhixcmg On gop tai Cong ty TNHH Fujiaire Malaysia Vit Nam. 

- Thông tin nay da dixçic cOng b6 trén trang thông tin din ti.'r cUa Cong ty vào ngày 
10/06/2020 tai dithng dn: 
http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-ve-ngay-dang-ky-cuoi-
cung-de-thuc-hien-thanh-toan-co-tuc-dot-02-nam-20  1 9-480.html 

Tôi cam k& các thông tin cong b0̂  trén day là dñng sir that  va hoàn toàn chju trách 
nhim tnióc pháp lut ye ni dung các thông tin dã cong bô./. 

Tài lieu  dInh kern: 
- Nghi quyêt HDQT so: 
07/2020/NQ-HDQT; 
- Thông báo s: 30/TBTASA. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! 
BA PHUONG THU'C DUYEN HA! 

----oOo----- 
S& 07/2020/NQ-HDQT 

CQNG HOA xA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
Bc Ip - Ti do - Hanh Phüc 

oOo---- 
Hái Phông, ngày 40 tháng 06 nàm 2020 

HQI BONG QUAN TR! 
CONG TY CO PHAN VAN TAI BA PHU'NG THIrXC  DUYEN HA! 

Can Ca': 
- Ludt Doanh nghip so 68/2014/QH13 duçic Quôc hi Nuc Cong hôa Xà hi Chu' 

nghTa Vit Nam thông qua ngày 26 thang 11 näm 2014; 
- Ludt Chirng khoán so 70/2006/QH1 1 duçc Quôc hi Nuâc Cong hôa XA hi Chu' 

nghTa Vit Nam thông qua ngày 29 tháng 06 nAm 2006 và Ludt Chirng khoán sra dôi bô sung 
so 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 näm 2010; 

- Diêu 1 vã Quy chê quàn trj Cong ty cO phân Vn tâi da phuong thrc Duyên Hãi; 
- Nghj quyêt Di hi dông co'dông thu 	iê mg nn näm 2020 so: 01/NQ-DHDCD ngày 

06/06/2020 cUa Cong ty Co phân 	Vn tái da phixang thüc Duyên Hài; 
- Bien bàn hop Hi dOng quán trj so: 07/2020/BB-HDQT ngày 01.0612020 ye vic chi 

trá cô tirc dçit 2 nAm 2019 bang tiên mat, thong qua vic lra chçn dan vi kiêm toán báo cáo tài 
chInh näm 2020, nhn chuyên nhuçmg von gOp tai  Cong ty TNHH Fujiaire Malaysia Vit 
Nam. 

QUYET NGH! 

Dieu 1: Thông qua vic chi trá c tüc dçit 02 näm 2019 bang tin mt vâi t' l thkxc hin là 
4%/Co phiêu (01 co phiêu nhn dtrçc 400 dong). 

- Ngày däng k cui CI 	26/06/2020. 

- Ngay thanh toán: 10/07/2020. 

Uy quyn Cho Chu' tjch Hi dng quán trj th%rc hin các thU tiic lien quan d tin hành chi trà 
cô tUc dçit 02 näm 2019. 

Dieu 2: Thong qua vic hera chçn dan vj kim toánlsoát xét Báo cáo tài chinh riêng, Báo cáo 
tài chInh hçip nhât cUa Cong ty cO phân Vn tái da phuang thUc Duyên Hãi và các Cong ty 
TASA thành viên (Cong ty con) nàm 2020: Cong ty TNHH Kiêm toán VACO. 

Giao Ban Tong Giám dc, PhOng K toán trin khai các thU tiic lien quan de^ th%rc hin k kt 
Ho dông djch vit kiêm toán V I CA 

 Cong ty TNHH Kiêm to án VACO. 

Dieu 3: Thong qua vic Cong ty c phAn Vn tâi da phuang thUc Duyên Hài nhtnchuyn 
nhtrçng Mt  phân von gop ti Cong  ty TNHH Fujiaire Malaysia Vit Nam (Ma so doanh 
nghip: 0108989195, dja chi: SO 59C, ngO 66, phO Tan Mai, phixng Tan Mai, qun Hoàng 
Mai, thành phO Ha NOi,  Vit Nam) do bà Le Thj Trà My sâ hihi: 

%- Giá trj nh.n chuyn nhuçing la' 3.060.000.000 dng, chim 51% vn diu l cUa Cong ty 
TNHH Fujiaire Maylaysia VitNarn. COng ty TNHH Fujiaire Maylaysia Viet Nam s tth 
thành cong ty con cUa COng ty cO phân Vn tài da phuong thUc Duyên Hài sau khi hoàn thành 
thu tiic nhn chuyên nhixng yOn gop cUa ha Le Thj Tr "a My. 

- Ngun vn dUng d nhn chuyn nhung von gOp cUa bà Lê Thj Trà My ti Cong ty TNHH
%Fujiaire Maylaysia Vit Nam: Thong qua vic sU ding so tiên 3.060.000.000 dOng tü nguOn 

von thu duçc tr d?t  chào ban cO phieu theo Nghj quyêt Di hi do cO 	dOng bat  thu?ng ngày 
06/12/2014 và Giây chUng nhan Dang k chào ban co phiêu  ra cong Chung sO 14/GCN-
UBCK do Chu'tjch Uy ban ChUng khoán Nhà ni.nrc cap ngày 0?/04/20 1 5.  Da duçic thông qua 
viêc thay dOi, diêu chinh phixang an sU di ving vOn  ti Di hi dOng cO dOng thumg niên näm 
2020 to chuc ngày 06 tháng 06 näm 2020. 

f/sic 
ff/c 
\\ )\P 



- Thông qua vic cu' bà Lê Thj Trà My lam ngui dti din toàn b 9^ phn vn gop cüa Cong ty 
co phân V.n tái cia phuong thirc Duyên Hái tai Cong ty TNHH Fujiaire Maylaysia Vit Nam. 
Bo nhim bá L^ Thj Trà My gift chirc vi ChU tjch Hi  dông thành Vi  en, kiêm ng1xii dti din 
theo pháp lut cüa Cong ty TNHH Fujiaire Maylaysia Vit Nam. 

- Giao Chu'tjch HDQT Cong ty và các b phn, cá nhân lien quan chju trách nhim chun bj 
các ho so pháp l và thirc hin các thu t%ic can thiêt de Cong ty  cô phân Vn tái cia phiwng 
thüc Duyên Hái thirc hin thu tiic nh.n chuyên nhucmg von gop cüa bà Lê Thj Trà My tai 
Cong ty TNHH Fujiaire Maylaysia Vi 

 et Nam theo quy djnh pháp lut hin hành và Diêu l 
Cong ty Co phân Vn tãi Da phuong thüc Duyên Hãi. 

Dieu 4: Thirc hin nghTa vi cong b6 thong tin theo quy djnh cUa pháp lut. 

Diu 5: Nghj quyt co'hiu 1%rc k tir ngày k. Các thãnh vien HOi  dng quãn trj, Ban Tng 
Giám dOc, các PhOng ban, các don vi trrc thuc CO ty, các tO chüc và cá nhân khác cO lien 
quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt nay.!. 

NW nhân: 
- Nhu Diu 5; 
- UBCKNN, SGDCKHCM; 

- LixuVP. 
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