
cONG HOA X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 

DÙc lp-Ty do - Hanh phúc 
ThangLong Invest 

Group 

S0: /2022/BBH/�HÐCÐ-TIG Thanh Thiy, ngày 26 tháng 04 n�m 2022 

BIÊN BAN HOP 
DAI HOI DONG CÓ �ÔNG THUONG NIÊN N�M 2022

CONG TY CÓ PHÀN TAP �OÀN DÀU TU TH�NG LONG (TIG) 

(TriÇu tp lân thír nhát) 

I. THONG TIN VÈ CÔNG TY 

Tên Doanh nghiÇp: Công ty Co phàn Tp �oàn �àu tr Thäng Long (TIG) 

Tang 8, Tháp B Toa nhà Sông �à, �uong Ph¡m Hùng, PhuÝng 

Mý �inh 1, Qun Nam Tù Liêm, Thành phô Hà NÙi 
Dia chi: 

Ma so doanh nghiÇp: So 0101164614 do Phòng däng ký kinh doanh só 2 So Ké 

ho¡ch và Dâu tu thành phô Hà NÙi câp lân �âu ngày 27 tháng 

07 nam 2001, ��ng ký thay �ôi lân thé 25 ngày 23 tháng 12 

n�m 2020 

THOI GIAN, �JA DIÉM TÓ CHÚC DAI HOI 

Thoi gian hop: 
Bát d§u lúc 8 gio 30 phút ngày 26/04/2022 

Ket thúc hôi 11 giÝ 30 phút ngày 26/04/2022 

Trung tâm HÙi nghË Golden Lotus, Vuon Vua Resort & Villas, 

Xa Dông Trung, Huyên Thanh Thùy, Tinh Phú Tho, ViÇt Nam 
Dja diêm hop: 

II. THÅNH PHÂN THAM Dr 

1. Các có �ông cça Công ty Cô phân Tâp �oàn �âu tu Th�ng Long. 

2. Dai diÇn Công ty Co phân Tâp �oàn �åu tu Thäng Long: 

Ông Nguy�n Phúc Long: Chç tjch HÙi �ông quån tri Công ty 

Bà Dào ThË Thanh: Thành viên HÙi �ông quán tri, Phó Tông Giám �óc, Giám 

�óc Tài chính Công ty 

Ong Drong Quang Trung: Phó Tông Giám �ôc Công ty 

Bà Nguyen ThË Ánh Tuyét: Truong Ban Kiêm soát Công ty 

3. Các Ông/Bà là thành viên HÙi dông quån tri, thành viên Ban Kiêm soát, thành viên 

Ban Diêu hành và Cán bÙ công nhân viên Công ty Cô phân Tp doàn �âu tu Thäng 

Long. 
IV. THU TYC �AI HOI 

1 



PHAN 1: KIÈM TRA TU CÅCH CÓ �ÔNG VÀ CÔNG BÓ 

DIEU KIÆN TIÈN HÀNH DAI HOI 

1. Bà Pham Công Phong- Truomg Ban Kiêm tra Tu cách Có dông trinh bày Biên bån 

Kiem tra tu cách có �ông tham dur �¡i hÙi. Cu thÃ nhu sau: 

Tong sô co �ông theo danh sách có dông Công ty chót �¿n ngày 29/03/2022 do 

Trung tam Lru ký Chrng khoán ViÇt Nam cung câp: 4.369 cô dông, �¡i diÇn 
cho 130.006.834 cô phân cça Công ty, tuong �uong 100% cô phân có quyên dåu 

hop. 
Tong só có �ông truc ti¿p tham du và üy quyên tham dy �ai hÙi: 98 ngudi, tuong 

ung vói tông sô cô phân có quyên biêu quyêt: 88.841.538 cô phân/130.006.834 

co phân, chiém tý lÇ: 68,34%. 

2. C�n cé vào Biên bàn KiÃm tra tu cách cô �ông, Lut Doanh nghiÇp 2020, �iêu lÇ to 

chúc và ho¡t �Ùng cça Công ty, cuÙc hop �ai hÙi �ông cô �ông thuòng niên n�m 

2022 cua Công ty Có phân Tâp �oàn Dâu tur Th�ng Long (TIG) dç diêu kiÇn dÃ 

tien hành. 

Dai hÙi �a� biêu quyêt thông qua thành phân Ban Chù toa vÛi tý lÇ 100% tông sô cô 

phân có quyên bi¿u quyêt t¡i �¡i hÙi, gôm các Ông/Bà: 

Ong Nguy�n Phúe Long (Chú tjch HÙi �ông quàn tri): Chç toa �¡i hÙi 

Bà Dào ThË Thanh (Thành viên HÙi �ông quån trË/Phó Tóng Giám �óc/Giám 

dóc tài chính): Uy viên 

Ong Duong Quang Trung (PhÑTông Giám �oc): Üy viên 

4. Ban Chù toa dã chi dinh Ban Thuký �¡i hÙi, gôm các Ông/Bà: 

Ong Hà Thé Công: Trong Ban Thu ký 

Bà Do ThË Thanh Huong: Uy viên 

5. Dai hÙi �ä bi¿u quyêt thông qua thành phân Ban Kiêm phiêu bieu quyét vÛi tý 1e 
100% tông sô cô phân có quyên biêu quyêt t¡i Dai hÙi, gôm các Ong/Bà: 

Bà Nguyen ThË Loan: Truong Ban Kiém phiêu bieu quyét 

5. 

Bà Phan ThË Ngát: Uy viên 

Bà L& ThË Hoa: Uy viên 

Bà Nguyen ThË Thanh Huong: Uy viên 

PHAN 2: 

QUY CHÉ TO CHÚC VÀ NOI DUNG, CHUONG TRINH DAI HOI 

1. Thay mät Ban Chç toa, Bà �ào Thj Thanh trinh bày NÙi dung, chuong trinh và Quy 

ché tó chéc D¡i hÙi. Theo �ó, �¡i hÙi �ông cô �ông thuÝng niên n�m 2022 cça Công 

ty Cô phân Tâp �oàn Eâu tu Th�ng Long së gôm các nÙi dung nhu sau: 

Báo cáo cça HÙi �ông quån trË, thành viên HÙi dông quån trË n�m 2021 và Kê 

ho¡ch n�m 2022 theo Báo cáo só 246/2022/BC-HÐQT ngày 05/04/2022 cça 

Hoi �ông quàn trË. 

1. 
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To trinh só 254/2022/TTr-HÐQT ngày 05/04/2022 cça HÙi �Óng quån trË vê 

viÇc Uy quyên cça �ai hÙi dông cô dông cho HÙi �Óng quân tri phê duyÇt các 

nÙi dung khác thuÙc thâm quyên cça �ai hÙi �ông có �ông. 
3. Ong Duong Quang Trung - Phó Tông Giám �ôc/Uy viên trinh bày Báo cáo só 

247/2022/BC-TGÐ ngày 05/04/2022 cua Ban Tóng Giám �ôc vê Kêt quå ho¡t �Ùng 
kinh doanh n�m 2021 và chi tiêu kê ho¡ch kinh doanh n�m 2022. 

3. 

4. Bà Nguyên ThË Ánh Tuyêt - Truong Ban KiÃm soát trình bày: 

Báo cáo cça Ban Kiêm soát, thành viên Ban Kiêm soát n�m 2021 và Kê ho¡ch 
n�m 2022 theo Báo cáo só 248/2022/BC-BKS ngày 05/04/2022 cça Ban Kiêm 

Soat. 

To trinh sô 250/2022/TTr-BKS ngày 05/04/2022 cça Ban Kiêm soát Thông qua 

viec lya chÍn Công ty kiêm toán thrc hiÇn soát xét, kiêm toán báo cáo tài chính 

bán niên và báo cáo tài chính n�m 2022. 

PHAN 4: 

THAO LUÂN 

Ong Nguyên Phúc Long-Chç toa �¡i hÙi chç tri viÇc th£o lun vê các vân �ê liên quan 

dên các nÙi dung trinh bày trong các Báo cáo, To trinh t¡i �ai hÙi. 

PHAN 5: 

BIEU QUYÉT 
Duói su dieu hành �ai hÙi cça Öng Nguyên Phúc Long -Chú toa �ai hÙi, các có �ông 

và d¡i diÇn dugc ùy quyên tham då �¡i hÙi �ã tiéên hành biêu quyêt các nÙi dung �ugc trinh 

tai Dai hÙi. 
PHAN 6: 

KÉT QUÅ BIÉU QUYÉT 
Duói su dièu hành �¡i hÙi cça Ong Nguyên Phúc Long- Cho toa �gi hÙi, các có �ông 
và d¡i diÇn dugc úy quyên tham dy �ai hÙi �ä tiên hành biêu quyêt thông qua các nÙi dung 

sau 

Thông qua Báo cáo cça HÙi dông quån tri, thành viên HÙi �ông quån trË n�m 2021 

và Ké ho¡ch n�m 2022 theo Báo cáo sô 246/2022/BC-HÐQT ngày 05/04/2022 cça 

HÙi dông quàn tri, vÛi kêt quá nhu sau 

Tong sÑ co phàn tán thành: 88.841.538 co phân, chi¿m tý 1Ç 100% tông sÑ co 

phân có quyên biêu quyêt t¡i �¡i hÙi. 

+Tong só cô phân không tán thành: 0 cô phân, chiêm tý lÇ 0% tông só cô phàn có 

quyên biêu quyêt t¡i D¡i hÙi. 

Tóng sô co phân không có ý kiên: 0 co phân, chiêm 0% tông sô cô phân có 

quyên biêu quyêt t¡i �ai hÙi. 
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Các co dong tham du �¡i hÙi �Óng Cô �ông thuong niên n�m 2022 da biÁu quyét nhát 
tri thông qua toàn vän nÙi dung Bien bân hÍp và Nghi quyêt �¡i hÙi �ông Cô �ông 
thuong niên n�m 2022 vói tý 100% tông sô côô phân có quyên biéu quyét t¡i �ai hÙi. 

2 

3. Phiên hop �¡i hÙi �ông cô �ông thuòng niên n�m 2022 cça Công ty Cô phân Tp 
�oàn Dàu tur Th�ng Long k¿t thúc vào hôi 11 gio 30 phút cùng ngày. 

3. 

Biên bån hop này gôm bày (07) trang và dugc lp thành sáu (06) bån gôc bang Tiêng ViÇt 
có giá ri pháp lý nhu nhau. Các tài liÇu kèm theo Biên bån hop �ai hÙi �ông Cô �ông này 

có giá trË pháp lý và là phân không tách rdi cça Biên bån hop �ai hÙi này./. 

TAMABAN CHÚ TOA �AI HOÍ 

UTU 
T/M. BAN THU KÝ �AI HOI 

Truong Ban hü tpa 

Thanglongnves 
Group 

SON: 0101NGuyen Phuc Long Hà Thê Công 

Tai liêu dinh kèm: 
Các báo cáo, tÝ trinh, quy chê trinh bày t¡i �ai hÙi.. 

Biên ban Kiem tra Tiu cách Có �ông 

Biên ban Kiém phi¿u bieu quyét và bàu cù. nvest 

Noi nhan: G14 

Các co �ông (công bô trên Website Công ty); 

Thành viên HÐQT, Ban Kiem soát, Ban �iêu hành; 

UBCKNN, Sß HNX �Á công bÑ thông tin; 

Luru VT, Thu ký Công ty. 

AU TU THAA 

NYHd 



CONG HÒA X HOI CHn NGHÍA VIET NAM 

Thanglong Invest 

Group 

DÙe lp- Ty do - Hanh phúe 

So: CC./2022/NQ/ÐHÐCÐ-TIG Thanh Thniy, ngày 26 tháng 04 n�m 2022 

NGHI QUYÉT 
Dai hÙi �ong có �ông thuong niên n�m 2022 

Công ty Có phàn Tp �oàn �âu tr Thang Long 

DAI HOI DÔNG CÓ �ÔNG 
cONG TY CÓ PHÀN TAP �OÀN �ÅU TU TH�NG LONG (TIG) 

Cän cr Lut Doanh nghiÇp so 59/2020/QH14 �ã �uçc Quôc hÙi nuóe Cong hòa xä hÙi 

chù nghïa ViÇt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiÇu luc të ngày 01/01/2021 vàcác v�n 

ban huóng d�n thi hành có liên quan 
Can cu Lut Chúéng khoán só 54/2019/QH14 dã duroc Quoc hÙi nuóc CÙng hòa x� hÙi 

chù nghïa ViÇt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiÇu lyc të ngày 01/01/2021 và các v�n 

ban huóng d�n thi hành có liên quan; 

Can cú Dièu lÇ hiÇn hành Công ty Cô phàn Tâp doàn D§u tu Th�ng ILongs 
Can cú Bien bàn hÍp và tài liÇu �¡i hÙi dông cô dông thuong niên n�m 2022 cça Công 

ty Co phân Tp �oàn �âu tu Th�ng Long. 

PHAN 

QUYÉT NGHJ: 
Dieu 1. Dai hÙi �ông cô dông thuong niên n�m 2022 Công ty Cô phân Tp �oàn D§u tu Th�ng 

Long thông qua các nÙi dung sau: 

1. Thông qua Báo cáo cça HÙi �ông qu£n tri, thành viÁn HÙi �ông quán tri näm 2021 và 
Kê ho¡ch n�m 2022 theo Báo cáo sô 246/2022/BC-HÐQT ngày 05/04/2022 cça HÙi 

dông quàn tri, vÛi tý lÇ biÁu quyêt thông qua 100% tông sô cô phân có quyên biêu quyêt 

tai Dai hÙi. Trong �ó có mÙt sô nÙi dung nhu sau: 

1.1. Djnh huóng chiên lrge, Kê ho�ch kinh doanh n�m 2022: 

Dai hÙi �ông cô �ông thông qua các nÙi dung �inh huóng chien luoc, K¿ ho¡ch kinh 
doanh n�m 2022 nêu trong Báo cáo sô 246/2022/BC-HÐQT ngày 05/04/2022 cia HÙi 
�òng qu£n tri, �Óng thÝi ùy quyèn cho HÙi �ông qudn trË chù �Ùng tô chéc cáce giài pháp 
trién khai thyc hiÇn phù hop, �àm b£o an toàn và hiÇu quå cho Công ty. 

Trang 1/5 



1.2. VeviÇc thre hiÇn dâu tu các du án: 

Dai hÙi �ông cô �ông thông qua cho truong tiêp tåc triên khai hoàn thiÇn thç tuc chuân 

bj �âu tu/thuc hiÇn dâu tur/chuyên nhugng các du án vÛi quy mô, tông múc �âu tu và 

phrong thúc dâu tr ph hop drgc ca quan chúe n�ng câp phép nêu trong Báo cáo so 

246/2022/BC-HÐQT ngày 05/04/2022 cua HÙi �ông quàn trË. 

Dai hÙi �ông có dông thông qua viÇc úy quyên cho HÙi �ông quån trË dugc phép quyêt 

dinh, ký các hô so, giao dËch liên quan d¿n viÇc: �iêu chinh tông vôn �âu tu, giá trË tý lÇ 
góp vôn, liên doanh liên kêt, hop tác �âu tu, thåc hiÇn các thç tåc cân thiêt dôi vÛi pháp 

Iy dy án, dâu tu xây dsng, quán lý st dång, dinh do¡t, kinh doanh khai thác, chuyên 

nhuong, huy �Ùng vôn b�ng nhièu hinh théc, câm có, thé châp và/ho·c thårc hiÇn các 

giao dich liên quan �ên tài sån phát sinh, hinh thành tir du án khi �ç �iêu kiÇn theo quy 

dinh cça pháp lut và �åm bào lgi ích tôt nhât cho Công ty dôi vÛi các då án nêu trong 

Báo cáo só 246/2022/BC-HÐQT ngày 05/04/2022 cua HÙi �ông quàn tri. 

1.3. Các hop �ông, giao djch vói ngân hàng, tô chéc tín dyng: 

Dai hÙi �ông có �ông thông qua và úy quyên cho HÙi �ông quàn trË chç dÙng quyêt dinh, 

ký k�t các hop �ông tin dång, giao djch khác vÛi tò chéc tin dång (hoãc nguón vôn huy 

dÙng khác cça tô chúc, cá nhân) vÛi ph¡m vi h¡n mée tín dång �åm b£o dù nguön vôn 

tin dung �ê thåc hiÇn các då án cça Công ty theo tông méc �âu tu theo giây phép cça co 

quan chúc n�ng có thâm quyên câp và các quy �Ënh vê cho vay cça tô chérc tín dång, 
�àm båo �úng muc dích, �Ënh huóng chiêen luge và an toàn, hiÇu quå cho Công ty. 

1.4. Các giao dËch vÛi �oi tác, khách hàng: 

Dai hÙi �ông có �ông thông qua các hop �ông, giao dËch vói các �ôi tác, khách hàng 

thuÝng xuyên cça Công ty (thông tin vë các hãp dông, giao dich và giá trË hãp �ông, 

giao dËch �drge nêu trong phy lyc dính kèm và/ho·c dä thê hiÇn trong hô so báo cáo tài 

chính các n�m �ã �ugc kiêm toán, không thuÙc diÇn giao dËch vÛi nguoi có liên quan bË 

han chê tai Diêu lÇ Công ty, trong dó có mÙt sô giao djch hãp �ông mua - bán l¡i hàng 

hóa, bât �Ùng sån, cô phiêu). Các hgp dông, giao dËch này tuân thù các chê �Ù kê toán 

tài chính và pháp lut hiÇn hành, �ã dugc Ban Kiêm soát và co quan kiêm toán �Ùc lâp 

kiêm toán, soát xét, mang lai loi ích cho công ty và thåc hiÇn �ây �ü nghïa vå thuÃ vÛi 

nhà nuóc; dä dugc công bö thóng tin dây �ù trong các hô so chéng tië báo cáo tài chính 

kiêm toán hàng n�m �ã duoc �¡i hÙi �ông co dông thông qua, và trong các báo cáo 

thuong niên Công ty. 

Dong thoi, �¡i hÙi �ông cô �ông cho phép HÙi dông quån trË tiêp tåc thrc hiÇn giao dich 
vói các �oi tác, khách hàng này trong thÝi gian tói và các giao dËch khác có giá tr/ hop 

dông duÛi 50% tông giá trË tài sän dugc ghi trong Báo cáo tài chính kiêm toán gân nhât 

cça Công ty. 
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Luu ý: Ké ho¡ch doanh thu, løi nhuan, có túc nêu trên xây dung dra trên kich bån TIG 

phát hành thành cóng l.000 ty dong trái phiêu doanh nghiép. Dóng thôi dich bÇnh Covid 
-19 khong xuát hiÇn tró lai, nên kinh té Thê giói và trong mróc có su t�ng truóng ôn 

dinh. Néu không d¡t duoc các diéu kiÇn trên thì ké ho¡ch doanh thu, loi nhuân, cô túc 

có the së dieu chinh giám tuong img và �uoc Hoi dong quárn tri báo cáo Có dông trong 

quý 4/2022. 

3. Thông qua Báo cáo cça Ban Kiêm soát, thành viên Ban Kiêm soát n�m 2021 và Kê ho¡ch 
n�m 2022 theo Báo cáo sô 248/2022/BC-BKS ngày 05/04/2022 cça Ban Ki¿m soát, vÛi 

tý 1� bieu quyét thông qua 100% tông sÑ co phàn có quyên biêu quyét t¡i �ai hÙi. 

3. 

Thông qua To trinh sô 249/2022/TTr-HÐQT ngày 05/04/2022 cua HÙi �ông quàn trË vê 

viÇe Phân phôi lgi nhun sau thuê n�m 2021, vói tý lÇ biêu quyêt thông qua 100 tôngso 

co phàn có quyèn biÁu quyét tai Dai hÙi. 

4. 

5. To trinh só 250/2022/1Tr-BKS ngày 05/04/2022 cüa Ban Kiêm soát vê viÇe Thông qua 
viÇc lra chon Công ty kiêm toán thårc hiÇn soát xét, kiêm toán BCTC bán niên và BCTC 

n�m 2022, vÛi tý lÇ biêu quyêt thông qua 100% tông sô có phân có quyên biêu quyêt t¡i 

Dai hÙi. 

6. Totrinh só 251/2022/TTr-HÐQT ngày 05/04/2022 cia HÙi �Óng quån tri vé viÇe Phuong 6. 
n chào bán co phiéu cho co �ông hiÇn hïu täng vón �iêu 16, vói tý 14 biêu quyêt thông 

qua 100% tông sô cô phân có quyên biêu quyêt t¡i �¡i hoi. 

To trinh só 252/2022/TTr-HÐQT ngày 05/04/2022 cça HÙi dông quàán tri vÁ viÇe Tiêp 7. 
tyc triên khai ké ho¡ch phát hành tráí phi¿u doanh nghiÇp, vói tý lë biÃu quy¿t thông qua 
100% tông sô cô phân có quyên biêu quyêt t¡i �¡i hÙi. 

To trinh só 253/2022/TTr-HÐQT ngày 05/04/2022 cça HÙi dông quån trË vÁ viÇc Thay 8. 
doi ngành, nghè kinh doanh cça Công ty, vÛi tý lÇ biêu quyêt thông qua 100% tông só 
co phân có quyên biêu quyêt t¡i �ai hÙi. 

Tò trinh só 254/2022/TTr-HDQT ngày 05/04/2022 cúa HÙi dông quán trË vÁ viÇc Uy 
quyÁn cça �¡i hÙi �Óng co �ông cho HÙi �ông quàn trË phê duyêt các nÙi dung khác 
thuÙe thâm quyèn cça �¡i hÙi �ông có �ông, vói tý lÇ bièu quyét thông qua 100% tông 
só co phân có quyên biêu quyêt t¡i D¡i hÙi. 

9. 

Dieu 2. Dai boi dÓng eô �ông giao HÙi dông quán trË Công ty c�n cí vào các nÙi dung dã 

duoc thông qua nêu trên triÃên khai thrc hiÇn theo quy �inh cça Công ty và quy �inh cça pháp 

luat hiÇn hành. 

Dieu 3 Nghi quyét này dugo Dai hÙi �Óng co dong thrtng niên n�m 2022 cia Cöng ty Co 

phàn Tp �oàn �âu tu Thäng Long thông qua toàn v�n t¡i cuÙc hÍp ngày 26 tháng 04 n�m 

2022, vói tý l� biÁu quyét thông qua 100% tóng só co phan có quyên biêu quyét t¡i Dai hÙi. 
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Dièu 4. Nghi quy¿t này có hiÇu lye thi hành kê tir ngày 26 tháng 04 n�m 2022. Các cô dông, 

HÙi �ông quân tri, Ban Kiêm soát, Ban Diêu hành Công ty, các Chi nhánh, Phòng Giao dich 
truc thuÙc, Tho truÝng các don vi, Nguròi d¡ai diÇn ph£n vÑn tai các công ty có phân vôn góp 
cua cong ty, phy trách các Phòng ban, các �on vi, cá nhân liên quan và toàn thÃ cán bÙ nhân 

viên trong Công ty có trách nhiÇm thi hành Nghi quyêt này./. 

T/M. DAI HQI DÔNG CÓ DÔNG 

HNCH HBQT 
Noi nhân: 

Các có �ông (Công bôtrên Website Cty); 

Thành viên HÐQT, BKS, B�H; 

cO PHAN T 

UBCKNN, Sß HNX �è công bÑthông tin, 

Thanglongnvest 
Group 

MSDN: 
Chi nhánh, Phòng Giao dich; 

Luu VT. 
Ri6461 

Nguyê Phúc Long 
sAU TU 

Tài liêu kèm theo: 
Các v�n kiÇn �ai hÙi; 

vest Biên ban hop �HÐCÐ; 

Báo cáo kiên tra tu cách có �ông: 
. 

Biên bàn kiem phiéu bieu quyét �¡i hÙi. 
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