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CONG TY CP DAU TU' PHAT TRIEN CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
SAI GON CO.OP Dc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

S&5./SCID TP.H Chi'Minh, ngày21  tháng 12 nn'z 2020 
"V/v Nghj quylt DHDCD và Biên ban 

kiêm phiêu biêu quyêt" 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TI CUA 

UY BAN CHUNG KHOAN NHA NU'OC vA sO GDCK HA NQI 

KInh gui: - Uy ban Chfrng khoán Nhà nu'ó'c; 

- S& Giao djch Chirng khoán Ha Ni. 

Cong ty: Cong ty C phân Ban fir Phát trin Sài Gôn Co.op 

Trii sâ chInh: 56 Thu Khoa Huân, Phu?mg Bn Thành, Qun 1, TP.HCM 

Din thoai: (028) 38360143 

Fax: (028) 38225457 

Ngirii thirc hin cong b6 thông tin: Ong Pham Trung Kiên 

Chirc vii: T6ng Giám d6c, Ngtthi dti din theo pháp 1ut cUa Cong ty 

Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, Phtthng Bn Thành, Quãn 1, TP.HCM 

Diênthoi: (028) 38360143 

Fax: (028) 38225457 

Loai thông tin cong b6: 0 Djnh k' I Bt thung 0 Yêu cu 

NOi dung thông tin cong b& Nghj quyt Di hi dng c dong và Biên bàn kim phiu biu 
quyêt lay kiên cô dông bang van bàn dê b6 sung, diêu chinh các ngãnh, nghê kinh doanh. 

Chüng tôi cung da cong b thông tin báo cáo nay trên trang thông tin din tr cüa Cong ty: 
www. scid-j sc.com. 

Chiing tôi xin cam k& các thông tin cong b trên day là dung sr that  và hoàn toàn chju 
trách nhim trixOc pháp 1ut ye ni dung cáo thông tin cia cOng bô. 
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SAIGON CO.OP INVESTMENT OEVELOPMENT 

S& 02/2020/NQIDHDCD  

CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 

Eja chi: 56 Thu Khoa Huân, P.Bn Thành, Q.1, TP.HCM 

Diên thoai: (84-28) 38360143 Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-j sc.com Email: infoscid-j sc. corn 

TP.H ChIMinh, ngày 4.  tháng 12 narn 2020 

NGH! QUYET BhJ HO! BONG CO BONG 

Ye vic lay kiên c dông bang van ban 

BAI HQI BONG cO BONG 

CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 

- Can th Lut Doanh nghip ngày 26/11/2014; 

Can th Diu l Cong C phdn Ddu ttr Phát triên Sài Gôn Co. op (SCID) ngày 2 6/4/201 9, 

- Can c0 Biên bàn kirn phiê'u lO'y j kiê'n c dOng bcng van bàn ngày 44. ./12/2020. 

QUYET NGH! 

CONG 

CO PH 
DAUTUPHA 

SA1GDN 

Tp} fiu 1. Thông qua chü truro'ng b sung, diu chinh các ngành, ngh kinh doanh cüa SCID, 
cu the nhir sau: 

1. B sung, diu chinh các ngành, ngh kinh doanh sau: 

a. B sung các ngành, ngh kinh doanh mài: 

Stt Ten ngành, nghe kinh doanh dirçirc bô sung Ma ngành 

1 Djchvihtrgtnghcip 8110 

2 Vsinhchungnhac'ira 8121 

3 V sinh cong nghip và các cOng trInh chuyên bit 8129 

4 Djch vit chäm sOc và duy trI cãnh quan 8130 

5 Djch vii hành chInh van phOng tng hgp 8211 

6 Xây drng nhà d a 4101 

7 Xaydirngnhàkhongda 4102 

8 Xây drng cong trInh cp, thoát nuOc 4222 

9 Pháda 4311 

10 ChuAnbjmtbng 4312 

11 Hot dng xy dimg chuyên ding khác 4390 

12 Xây dmg cOng trInh duang b 4212 

13 Thoát ntrâc vã xr 1 nuâc thai (không hot dng tai  trii sâ) 3700 

14 Xây chrng cOng trinh vin thông, thông tin lien lac 4223 

15 Xây dirng cong trinh din 4221 

16 
Djch vi dt ch và các dich vti  h trçl lien quan dn quãng bá và t chrc 
tua du lich 

7990 



b. Sira di chi tit các ngành, ngh kinh doanh: 

Stt Ten ngành, ngh kinh doanh dã dAng k Ma ngành 

1 

Kinh doanh Mt dng san, quy&n sü ding dt thuc chü so hUu, chii sO diing 
hoAcdithuê. 
Chi ti&: Kinh doanh Mt dng sAn. Du tii xây dirng, kinh doanh trung tAm 
thuang m?i,  cao ôc vAn phông. Cho thuê kho bai. 

6810 
(Chmnh) 

2 
Hot dng chuyên môn, khoa h9c và cong ngh khác chua dugc phAn 
vàodâu 
Chi ti&: Hot dng môi giOi thumig mi. Tu vk v môi trtxong. 

7490 

Ti.r van, môi giOi, du giá Mt dng sAn, du giá quyn sO dpng dt 
Chi ti&: QuAn i Mt dng sAn trên Ca sO phi hoc hçp d6ng. Kinh doanh 
môi giOi bat dng sAn, djnh giA bat dng sAn và san giao dch bat dng 
sAn. Hot dng quAn 1 nhA, chung cu. 

6820 

4 D.i 1, môi gió'i, d&u giA hang hóa (khong kinh doanh du giA) 4610 

5 L.p dtt h thong cAp, thoát nuOc, h th6ng suOi va diu hOa không khI 4322 

6 
Bàn buôn nông, lAm sAn nguyen 1iu (trr g, tre, nira) vA dng 4t song 
(khOng hot dng t?i  trii sO) 

4620 

7 NbA hang vA cAc djch vi An ung phiic vii urn dng 5610 

8 DiuhAnhtuadu1ich 7912 

9 Lpdthth6ngdin 4321 

10 Lp dt h th&ig xây dirng khác 4329 

11 Bàn buôn may móc, thi& bj va phi thng may khác 4659 

12 Ch bin vA Mo quAn rau qua 1030 

13 San xuAt khác chua dtrçc phAn vào dâu 3290 

14 
Ban lA d din gia dpng, giu?mg, ti:i, bAn, gh vA d ni thAt tuong tr, 
den và bô den din, do ding gia dinh khác chi.ra thrçrc phAn vào dAn 
trong cac ci:ra hang chuyên doanh 

4759 

15 Hott dng dich vi h trg khác lien quan dn vn tAi 5229 

16 Bàn buôn 4t 1iu, thi& bj 1p dt khác trong xây d%rng 4663 

c. BO các ngAnh, ngh kinh doanh: 

Stt Ten ngành, ngh kinh doanh dA däng k' Ma ngAnh 

1 Xâydirngnhàcác1oi 4100 

2 Djch vti h tr lien quan dn quAng bá và t chüc tua du Uch 7920 

2. Uy quyn cho: 

a. Hi dng quAn tn tin hAnh cp nht nOi  dung b sung, si:ra di trong Diu 1 SCID 
flrcmg lrng vói nOi  dung bô sung, dieu chinh' các ngAnh, nghê kinh doanh. 

b. HOi  dng quAn trj và NguOi dai  din theo pháp Iut cña SCID tin hAnh các thu liic cn 
thiêt theo quy dnh cüa pháp 1ut dê hoãn tat các ni dung lien quan den bô sung, diêu 
chinh cac ngAnh, nghe kinh doanh. Dong th&i, trong pham vi các ngành, nghê kiiih 
doanh dA duac Dai hOi dOng cO ctOng thông qua, Ngi.xm dai dién theo phap luât cua 
SCID có toAn quyên quyêt djnh mpi vAn dê lien quan den vic bO sung, diêu chinh các 
ngành, nghê kinh doanh chi tiêt theo yêu câu cOa các co quan Nba nuOc có thAm quyên 
vàlhoäc yeu cau cOa pháp 1ut ma khOng cAn thông qua Di hOi  dông cô dông. 

Di hi dng c dOng dA biu quyt tAn thành 96,320% t6ng s phiu biu quyt. 
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Noinhin: 
- Co dông; 
- HDQT, BKS, BTGD; 
- UBCKNN, SGDCK HN; 
- Website (de CBTT); 
- Luu: VT (02). 

TM. DAI HO! BONG CO BONG 

CHU TCH HQI BONG QUAN TR 

KCONGTV - 
CO PH A N 

DAUTLIPHATTRItN 

\SAI GO1CO - 

Diu 2. Hiêu lire và thi hành 

Nghj quyt nay có hiu hrc k tü ngày k. Di hi d6ng c dông SCID th6ng nh& giao cho 
Hôi dong quãn tr, Ban kiêm soát và Ban Tong Giám dôc SCID chju trách nhim thi hành 
Ngh quyêt nay. 

I TRIEN 

•OMP 
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CONG TY CP DAU TU' PHAT TRIEN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

SAl GON CO.OP Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S: 01/2020/BBKP/DHDCD TP.H ChIMinh, ngày 11 tháng 12 nám 2020 

BIEN BAN KIEM PHIEU BIEU QUYET 

LAY KIEN cO DONG BANG VAN BAN 

- Can ci Luçt Doanh nghip ngày 26/11/2014,' 

- Can thDiu l Cong ty C'phn Du tic Phát triên Sài GOn Jo.op SC'ID,) ngày 26/4/2019,' 

Can cá' Quyet djnh cia Hói dcng quán tr/ s6 08/2020/QD-HDQT ngày 21/10/2020,' 

- Can cz' vào ket qua philu bieu quyê't SCID nhn dwo'c tfr các c dong. 

Horn nay, ngày 11/12/2020, tai  van phOng tri s chInh Cong ty Co phan Dâu tu 
Phát triën Sài GOn Co.op — 56 Thñ Khoa Huân, Phi,thng Bn Thành, Qun 1,TP.HCM — 
Hi dong quàn trj và Ban kiêrn soát tiên hành kiêrn phiêu lay kiên cô dong bang van ban 
vâi thành phân kiêrn phiëu nhu sau: 

I. Ban kiêm phiu: 

1.  Ong Nguyen Anh Dirc Chñ tjch Hi dng quãn trj 

2.  Ong Pharn Trung Kiên Thành viên Hi dng quãn trj - Tng Giám dc 

3.  Ong Lê Tnthng San Thành viên Hi dong quãn trj 

4.  Ba H M Hôa Thành viên Hi ding quán trj 

5.  Ong Nguyn Ngoc Thâng Thành viên Hi dng quãn trj - Phó Ting Giám dOc 

6.  Ba D Nguyn Thj DOng Trinh Thu k 

II. Ban giám sat kim phiu: 

1.  Ong Nguyn Phü Khánh Trithng Ban kim soát 

2.  Ba Nguyen Kim Dung Kim soát viên 

3.  Ong Nguyn Hftu Dong Ha Kim soát viên 

Cing tin hành kim tra Phiu ly kin c dông bang van ban vài các ni dung và 
kêt qua kiêm phiêu nhu sau: 

A. THÔNG TIN CONG TY: 

- Ten cong ty: Cong ty C phAn D.0 tu Phát trin Sài GOn Co.op. 

Tri s chInh: 56 ThU Khoa Huân, Phuo'ng Ben Thành, Qun 1, TP.HCM. 

GiAy chüng nhn dang k9 doanh nghip so 0304921066 do S K hoach và Dâu tu 
TP.HCM cap lan dâu ngày 04/4/2007, dang k thay dôi lan thir 10 ngày 06/01/2020. 

B. MUC BICH VA CAC VAN BE LAY V KIEN CO BONG BANG VAN BAN: 

I. Mic dich 1y kin: 

Hi dng quãn trj t chUc lay kiën cô dông bang van ban dé xin kiën Co dOng xern 
xét thông qua vic bô sung, diêu chinh các nganh, nghê kinh doanh cUa SCID theo 
Th trinh so 06/2020/TT-HDQT ngày 30/10/2020 cUa Hi dong quãn trj 

1 



IL Các van d 1y kin c dông: 
1. Thông qua vic b sung, diu cbinh các ngành, ngh kinh doanh cüa SCID, cii th thu sau: 
a. B sung các ngành, ngh kinh doanh mOi: 

Stt Ten ngành, ngh kinh doanh thrçrc b sung Ma nganh 
1 Djchvihtrcithnghqp 8110 
2 V sinh chung nhà c11a 8121 
3 V sinh cong nghip và các cong trInh chuyên bit 8129 
4 Djch vi chäm soc và duy trI cãnh quan 8130 
5 Djch vii hành chInh van phOng thng hp 8211 
6 Xây dmg nhà d 4101 

7 Xây dirng nhà không d i 4102 
8 Xây drng cong trInh cp, thoát nuâc 4222 
9 Phád 4311 

10 Chunbjmtbng 4312 
11 Hot dng xay drng chuyên ding khãc 4390 

12 Xây d%mg cOng trmnh dithng b 4212 

13 Thoát nrnc và xr 1 nuàc thai (không hot dng tai  tru sâ) 3700 
14 Xây dimg Cong trInh vin thông, thông tin lien 1c 4223 

15 Xây drng cong trInh din 4221 

16 Djch vi dt ch và các djch vii h trçi lien quan dn quàng bá và th chirc 
tua du ljch 7990 

b. Sra di chi tit các ngành, ngh kinh doanh: 

Stt Ten nganh, nghê kinh doanh dA dàng k Ma ngãnh 

1 

Kinh doanh bt dng san, quyn sr diing dt thuc chü sc httu, chü sir 
dwighocdithuê. 
Chi tiEt: Kinh doanh b&t dng san. Du tix xây d1rng, kinh doanh trung 
tam thucmg mi, cao Oc vAn phOng. Cho thuê kho bAi. 

6810 
(ChInh) 

2 
Hott dông chuyên môn, khoa hoc và cOng ngh khác chua duçrc phân 
vao dâu. 
Chi tit: Hoat dng mOi giOi thiwng mti. Tu van ye môi trithng. 

7490 

Tu vn, môi giâi, dAu giá bt dng san, du giá quyn si'r diing dt. 
Chi ti&: Quân 1 bt dng sAn trên cci sâ phi hoc hcTp ding. Kinh doanh 
môi giOi bat dng san, djnh giA bat dng san và san giao djch bAt dng 
san. Hoit dOng  quAn 1 thA, chung Cu. 

6820 

4 Dai  1, mOi giâi, du giá hang hóa (khong kinh doanh du gia) 4610 
5 Lp dt h thng cap, thoát ni.ràc, h thong suâi vA diu hOa không khI 4322 

6 Ban buôn nông, lam sAn nguyen lieu (trr g, tre, rnra) VA dng 4t song 
(không hoat dng ti tr1i so) 4620 

7 Nba hAng và các djch vii An ung ph1ic vii liru dng 5610 
8 fMu hAnh tua du ljch 7912 
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Stt Ten nganh, nghê kinh doanh dä dàng k Ma ngành 

9 Lpdththongdin 4321 

10 4329 

11 Ban buôn may mOc, thit bj và phi1 tUng may khác 4659 

12 Chbinvàbàoquãnrauquà 1030 

13 San xu.t khác chua dugc phân vào dâu 3290 

14 
Ban lê d din gia ding, giuông, tü, bàn, gh và d ni that tuang t11, 
den và b den din, do dung gia dinh khác chua duçc phân vào dâu 
trong các ci:ra hang chuyên doanh 

4759 

15 Hott dng dch vii h trci khác lien quan den v.n tãi 5229 

16 Ban buôn vt lieu, thit bj 1p dtt khác trong xây dirng 4663 

c. BO cãc ngành, ngh kinh doanh: 

Stt Ten nganh, nghê kinh doanh dã dãng k Ma ngành 

1 Xây dng nhà các loui 4100 

2 Djch vi h trçY lien quan dn quãng bá và t chiirc tua du ljch 7920 

2. Thông qua vic üy quyên cho: 

a. Hi dng quail trj tin hành c.p nht ni dung b sung, sra di trong Diu 1 SCID 
tirnng irng vâi ni dung bô sung, diu chinh ngành, nghê kinh doanh. 

b. Hi dng quãn trj và/hotc Nguii dii din theo pháp lut cUa SCID tin hành các thu 
t1ic c&n thit theo quy djnh cüa pháp lut d hoàn tAt các ni dung lien quan dn b 
sung, diêu chinh ngành, nghê kinh doanh. Dông thai, trong phim vi ngành, nghê kinh 
doanh d duoc Dai hôi dong cô dông thông qua, Ngi.rcii dai diên theo phap luât cua  PHA' 
SCID có toàn quyên quyêt djnh mçi van dê lien quan den vic bô sung, diêu chinh jTupNAT1 
ngành, nghê kinh doanh chi tiêt theo yeu câu cüa các co quan Nhà nuOc cO thâmt ôN CO 
quyên va/hoc yëu cau cUa pháp lust ma không can thông qua Di hi dong cô dông. 

7-7p HO 
3. Thông qua dr thão Nghj quyt Di hi dng c dông lien quan dn ni dung xin 

kiên cô dông. 

C. NGUYEN TAC VA KET QUA KIEM PHIEU: 

I. Nguyen täc kiêm phiêu: 

1. Phiu lAy kin c dông di.rçic xem là không hçcp 1 trong các trung hp sau: 

Phiu dánh dAu vào tr hai 0 kin tr& len tai  vAn d cn biu quyt. 

- Phiu khOng có chi'r k cüa c dOng, con dAu (nu co). 

- Phik duçic drng trong phong hi dã bj mO truâc khi kiém phiu. 

- Phip gui v SCID sau 16 gi 00 ngày 10/12/2020. 

2. Phiu lAy kin c dông không dugc xem là phiêu tham gia biêu quyêt trong các 
tru6ng hçrp sau: 

Phiu không hçip l. 

- Phiu lAy kin d giri dn c dOng nhung c dong không gcri trA 1&i v SCID 
theo quy djnh. 

Phiu lAy ' kin bj hoàn 1ti không dn ducc c dOng vi các 1 do khác nhau (dja chi 
cO dông không rO rang, không chInh xác, cO dOng thay dOi dja chi...)V 



'I 
3. Nghj quyt Di hi dng c dông dixçc thông qua dirâi hInh thixc 1y kin bang 

van bàn nêu duçic so cô dông di din It nhât 51% tong so phiêu biêu quyêt tan thành. 

4. Các thành viên HOi  dng quãn trj và ngtthi giám sat kim phiu phái lien dâi chju 
trách nhim ye tInh trung thirc, chInh xác cüa biên bàn kiêm phiêu; lien dOi chju trách 
nhim ye các thit hi phãt sinh tir các quyêt djnh ducic thông qua do kiêm phiêu 
thông trung thirc, thông chInh xác. 

II. Kêt qua kim tra phiu 1y kin bAng van bàn: 

1. Thii gian ly kin c6 dông bang van bàn: tr ngày 26/11/2020 dn ngày 10/12/2020. 

2. Tng s c phan dä phát hành và clang kru hành: 100.000.000 c phan. 

3. Tng s6 c6 phan Co quyn biu quyt: 100.000.000 c phn, chim t 1 100% thng so 
cô phân dã phát hành và clang km hành. 

4. Tng s c dông có quyn biu quyt: 870 c dông, d?i  din cho 100% tng s6 phiu 
co quyên biêu quyêt. 

5. Tng s phiu 1y ki&i d gCri dn c dOng: 870 phiu, tung üng 100.000.000 c 
phiêu, chiém 100% tong so phiêu có quyên biêu quyêt. 

6. S phiu lAy kin c dOng gii v: 19 phiu, tirng ng 96.362.772 c phAn, chim 
96,363% thng sO phiêu có quyên biêu quyêt. 

7. s6 phiu lAy kin c cong thông gui v và s phiu lAy ' kin bj hoàn 1i do thông 
gui den duçic c cong vi các l do thác nhau (dja chi cô cong thông rO rang, thông 
chInh xác, CO dOng thay dôi dja chi...): 851 phiêu, tucmg img 3.637.228 cô phán, chiêm 
3,637% tong so phiêu Co quyên biêu quyêt. 

8. T6ng s c dOng dà tham gia biu quyt: 19 phiu, tuclng irng 96.3 62.772 c phAn, 
chiêm 96,363% tong so phiêu cO quyn biêu quyêt. Trong dO: 

- S phiu lAy kin hcip l: 14 phiu, ttrmig 1.rng 96.3 50.427 c phn, chim 
96,350% tong so phiêu có quyên biêu quyét. 

S phiu lAy kin thông hçp 1: 5 phiu, ti.rang iirng 12.345 c ph.n, chMm 
0,012% tong so phiêu cO quyên biêu quyêt. 

(Dinh kern Ban tdng hcxp kit qua biu quyt cüa Dgi h5i dng c aông) 

III. Kêt qua biu quyêt: 

Stt Chi tieu So 
. phieu So co phan 

. So phieu . 
bieu quyet 

T1% 
tôngsô 
phieu 
biu 

quyêt 

1 Phiu biu quyt "Tan thành" 11 96.320.024 96.320.024 96,320 

2 Phiu biu quyt "Không tan thành' 2.667 2.667 0,003 

3 Phiu biu quyt "Không có kin" 2 27.736 27.736 0,028 

4 Phiukhonghçp1 5 12.345 12.345 0,012 

5 Phiu thông gui trà l?ii v SCID và 
phiêu bj hoàn 1i 

851 3.637.228 3.637.228 3,637 

Tong cong 870 100.000.000 100.000.000 100 
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i dông quãn trj C 

CONG TV 
cô PHAN 

DAU TIJ PHAT TRI 

SAl CON Co. 

Anh Birc 

PifIm Trung Kiên 

Thành viên Hi dng quán tn 

Lê Trirong Son 

Thành viên Hi dông quãn trj 
RIEN 

D. CAC NOI DUNG QUYET B!NH  oA BU'C THÔNG QUA: 

Theo quy djnh tai khoán 4 ?iu 144 Lut Doanh nghip so 68/2014/QH13 ngày 
26/11/2014 va khoan 9 Diêu 22 Diêu lê SCID "Nghi quyêt dwoc thông qua thea hinh thwc 

lây kiên cô dóng bang van ban phái du'cic so cO dOng dQi din it nhát 51% tOng so cO phOn 
có quyén biêu quyêt chap thun và CO giá trj nhw ngh/ quyêt dwo'c thông qua tQi cutc hQp 
Dgi hói dOng cO dông". 

T 1 biu quyêt tan thành 96,320% tng so phiu biêu quyêt. 

Nhu 4y, Dai hôi c1ng c dông dä quyt dnh thông qua T? trinh 1y kin c dong s 
06/2020/TT-HDQT ngày 3 0/10/2020 cüa Hi dong quán trl ye vic bô sung, diêu chinh các 
ngành, nghê kinh doanh cña SCID. 

Biên ban kirn phiu biu quyt nay gm näm (05) trang, duçc 1p thành rnt (01) ban, 
vào hlc 10 giY 30 cüng ngày ti Van phOng SCID. 

CHU' KY CUA BAN KIEM PHIEU 

Thurky 

B Nguyen Th1 Bong Trinh 

Thãnh viên Hi ttông quán trj  Thành viên Hi dông quãn tr 

H M Hôa Ngyên Ngçc Thng 

CHU' KY CUA BAN GIAM SAT KIEM PHIEU 

Kim soát viên Kim soát viên Trur&ng Ban kiêm soát 

Nguyen Hfru Bong Ha 
Noinhmn: 
- HDQT, BKS, BTGD; 
- UBCKNN, SGDCK HN; 
- Website (dé CBTT); 
- Luu: VT (02). 

Nguyn Kim Dung Nguyen Phil Khánh 

D 
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