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SAIGONRES GROUP 

S& 11/TB-NV Thành pho' H C/il Minh, ngày 22 tháng 04 nàm 2022 

CONG BO THONG TIN 24H 

KInh gci: - Uy ban ChIrng khoán Nhã nu'ó'c. 
- S& Giao dch  Chirng khoán TP.HI ChI Minh. 

Ten T chic phát hành: CONG TY cO PHAN TONG CONG TY CO PHAN 
DA OC SAl GON. 

- Ma chüng khoán: SGR 

- Dja chi tru si chInh: 63-65 Diên Biên Phü, P.15, Q.  BInh Thtnh, TP.HCM. 

- Diênthoai: (028)38405549/38405550 Fax: (028)38405553 

- Ngui thirc hin CBTT: Ong Dng Van Phñc Chirc vii: ngtrôi thrçrc UQ CBTT 
A A A A 7 A A 

- Nçn dung cong bo thong tin: Ngh quyet va Bien ban h9p Dii hçi ctong co 
dông thu'ông niên nãm tài chInh 2021 ngãy 22/4/2022 

- Thông tin nay da duçc cong b trên trang thông tin din tü cüa Cong ty ti dtrèng 
dan www.saigonres.com.vn. 

Chiing tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là diing si,r that và hoàn toán 
chju trách nhim trithc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dã cong bô. 

Noi n1,n: 
- Nhu trên; 
- LixuVT. 
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SAGONRES GOIJP 

S: 092 022/NQ-DHCD Tp. H ChI Minh, ngày 22 tháng 4 nám 2022 

NGH QUYET 

BA! HO! BONG CO BONG THIJNG NIEN NAM TA! CH!NH 2021 

BA! HO! BONG CO BONG TONG CONG TY CO PHAN BIA Oc SAl GON 

Can cü Lutt doanh nghip s 59/2020/QH14 duçic Quc hi nuOc Cong hOa X hi 
chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Can cir Diu 1 T6 chire và hoat dng cüa Cong ty C phn Tng Cong ty C6 phn 
Dja c Sài GOn; 

Can cü Biên ban hçp Di hi dng C dông thiz?mg niên näm tài chInh 2021 t chirc 
ngày 22/4/2022. 

QUYET NGHJ 

Biu 1: Thông qua Báo cáo hot dng san xuãt kinh doanh nãm 2021 và k hoic 
san xuât kinh doanh nám 2022, ciii th: 

• Báo cáo kt qua hoit dng san xut kinh doanh 2021 vói các chI tiêu chinh nhtr 
sau: 

- Tng müc du ti.r : 130 t) dng 

- Tngdoanhthu :172,8tdng 

- Lçii nhuan sau thu hçip nht : 46,7 t dng. 

• Ké hoch hot dng san xuât kinh doanh 2022 vói các cM tiêu chInh nhir sail: 

- Tng giá trj du tu : 1.792 t dng. 

-Tngdoanhthu : 1.185tdng. 

- Lçi nhun hçTp nht sau thug : 185 t dng 

- C tirc dir kin : 20%. 

Dti hOi  dng c dông üy quyn cho Hi dng Quãn trj duoc quyên diu chinh các 
chi tiêu trong k hoach san xut kinh doanh näm 2022 theo tInh hInh thirc t san xut 
kinh doanh cüa Tng Cong ty nh&m dam bão quyn 1çi cao nht cho c dông. 

Biu 2: Thông qua Báo cáo thãm djnh tlnh hInh hott dng san sut kinh doanh nãm 
2021 cüa Ban kim soát. 

Biêu 3: Thông qua Báo cáo hott dng cüa Hi dng Quan trj näm 2021. 
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Diu 4: Thông qua phirong an phân phii lçri nhun nãm 2021: 
Dcrn vj tInh: VND 

DIEN GIAI sO TIEN 

- L9i nhuân sau thu TNDN nám 2021: 

Trong do: C dông không kim soát: 11.892.287.094 

46.707.985.668 

- TrIch Qu5 khen thithng, phüc lçi là 2,5% trên Lçii nhun 
sau thud thuc Cong ty m: 

870.392.464 

- Chia c tfrc nàm 2021 là 5% trên VDL bang tin mat: 30.000.000.000 

- Loi nhuân con lai san khi phân ph6i: 3.945.306.110 

• Thñ gian dir kin th1gTC hin ehi trã ci ti1rc: Trong qu 3/2022. 

• iiJy quyn cho HOi  dng Quàn trj thc hin các cong vic can thit d chi trã c ttrc 
theo quy djnh. 

Diu 5: Thông qua thu lao Hi dng Quàn trj, Ban kim soát và mfrc trIch thirong 
cho Ban diu hành và can b quãn l näm 2021 và d xuât cho nãm 2022. 

Thii lao Hi dng Quãn trj và Ban Kim soát dä thanh toán trong näm 2021 
824.000.000 dng tuo'ng ducing 1,76% igi nhun sau thu nàm 2021. Mirc thu lao'N 
chi trã nãm 2021 btng 117,61% mtrc thu lao duçic Di hi dng c dông thr?Yn

) 
 

nién näm tài chinh 2020 và thim kS'  202 1-2025 phê chuan. 

Thu lao Hi dng Quãn trj và Ban Kim soát nàm 2022 dirçxc quy dlnh  không 
vuçit qua 1,5% lçii nhun sau thu& 

Mi'rc trich ththng cho Ban diu hành và can b quãn l cãc phOng ban &in vi 
trirc thuc hoàn thành k hotch lçii nhun näm 2022 không vuçit qua 10% li 
nhun sau thu và &rçlc htch toán vào chi phi Cong ty. 

Biu 6: Biu khoãn thi hành 

Nghj quyt nay d dirçic fMi hOi  dMg c dong thu?ng niên näm tài chInh 2021 nht 
tn thông qua và có hiu lirc thi hành k tir ngày 22/4/2022. 

C dông, các ông bà Thành viên Hi dng Quãn trj, Ban Kim soát, Ban Diu hành 
Tng Cong ty C phan Dja c Sài Gôn cO trách nhim thi hành Nghj quyt nay và t 
chic trin khai thirc hin phü hp vâi quy djnh cüa pháp luat và Diu l Cong ty. 

TONG CONG TY CO PHAN BIA  Oc SAI GON 

TM. DiI HQI BONG CO BONG 

.i SAIGON REAL ESTATE GROUP JOI8IT STOCK COMPANY 
Cao dc 63-65 Din Bién Pin,, Ph,thngli, Q.Bu,th Thgnh, TP.HCM 
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SAIGONRES GROEJP 

Thành M H ChI Minh, ngày 22 tháng 04 näm 2022 

BIEN BÀN HQP 

BA! HO! BONG CO BONG THU'NG NIEN NAM TA! CHINH 2021 

TONG CONG TY CO PHAN BIA  OC sAl GON 

1. THÔNG TIN VE TONG CONG TY 

- Ten Cong ty: Cong ty C phn Tng Cong ty C phn Dja ôc Sài GOn. 

- Ma Ching khoán: SGR 

- Dja chi tr%i si chInh: 63-65 Din Biên Phü, phuOng 15, qun Binh Thnh, thành ph H 
ChI Minh. 

- Giy chirng nhn DKKD s: 0301899038 do S K hoach vã Du tu thành ph6 H ChI 
Minh cp 1.n 16 ngày 26/11/2021. 

2. THOI GIAN — lilA DIEM - THANH PHAN THAM DIY 

Thai gian: Khai rntc vào lüc 08 gi 30 ngày 22 tháng 4 näm 2022. 

Dja dim: Trung tam Hi nghj 272 tai  272 VO Thj Sáu, phithng VO Thj Sáu, Qun 3, TP. 
H ChI Minh. 

Thành phn tham dir: 

• Hi dng Quãn trj Tng Cong ty; 

• Ban Kim soát Tng Cong ty; 

• C dong Tng Cong ty (theo danh sách và k xác nhn tham dir); 

• Ban Länh do diu hành Tng Cong ty và các Cong ty thành viên (Theo thu mài). 

3. KHAI MiC DAJ HQI 

3.1 Tuyên b 1 do vã khai mc — giói thiu thãnh phãn tham dr 

Ong Trn Van Chumg phát biu tuyên b 1 do, khai mac  và giâi thiu thành phtn tham 
dir Dti hôi. 

3.2 Báo cáo kt qua kim tra tir each c dông dr hQp Di hi 

Dti hi da nghe ông Nguyn Vit Hung — Dai  din Ban kirn tra tu each cô dông cong 
b báo cáo t 1 c dông tham dir Dai  hi và tuyên b dai hOi dü diu kin tin hành, cii th: 

Tng s c dông cüa Cong ty: 2.2 15 c dông, si hthi 59.999.989 Co phãn CO quyên 
biu quy&. 

CO mt vã u quyn tham dir Dai  hi ngày 22/4/2022: 84 c dong, sâ hüu 
50.522.284 c ph&n (chirn 84,2 % tang s c6 phn cO quyên biëu quyët tti Dai 
hi). 

Trong do: 

SAIGON REAL ESTATE GROUP JOINT STOCK COMPANY 
Cao tc 63-65 Din BiIn Pith, Phwangl5, Q.Binh Thqnh, TP.HCM 

hthe: w.saigonres.com.vn Din thoai: 028.38.405.546 1 



Chü sâ hüu c phn: 55 c dong, ti.rong throng 31.102.001 cë phn, chim 51,84% 

c phAn có quyn biu quy& tii dii hi. 

Uy quyn hcip 1 29 c dông, tuong duong 19.420.269 c phtn, chiêm 32,37 % tong 
s c phn cO quyn biu quyt tai  di hi. 

S c dong không dn tham d%r va không có üy quyn (hoc üy quyn khong hçp 
1): 2.131 c dông, thong throng 9.477.719 c phn, chim t 1 15,8 % tong so cô 
phn có quyn biu quy& t?i dai hi. 

Can cü quy djnh cüa Lu.t doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Dti hi dng 
C dông (DHDCD) thuOng niên näm tài chInh 2021 cüa Tng Cong ty Co phân Dja ôc Sài 
GOn t chirc ngày 22/04/2022 dü diu kin d tin hành Dui hi. Các C dông và dui din 
Uy quyn có mt trong Dti hi nay cO quyn biu quy& theo s c phn sâ hUu và dai  din 
di.rçic Uy quyn. 

3.3 Ong Trn Van Chirong — GiOi thiu vä xin ' kin D,i hi thông qua danh sách Chü 
to Doàn, T Thir k và T Kim phiu biu quyt, ct,i th nhir sau: 

Chü tQa Doän 

1. Ong Hu'nh Thanh Hâi - Phó chU tjch HDQT - Chü t9a doàn. 

2. Ong Dng Van Phüc - Thành viên HDQT/PTGDTT - Thành viên 7 

3. Ong Phtm DInh Thành - Thành viên HDQT/PTGI) - Thãnh viên C 

T thu k - Kim phiu biêu quyt S 

1. Ba TrAn Thj Van - T trung 

2. Ong Büi Phuong Nht - Thành viên 

Dui hi biu quy& dtt 100% s phiu biu quyt nht trI danh sách Chü toa Doàn, T Thu 
k3' — Kim phiu biu quyt duc giâi thiu. 

4. DIEN BIEN DI HO! 

4.1 Ong Huj'nh Than/i Hái — Phó Chi tjch HDQT Tong Cong thông qua chu'o'ng trInh 
Dcii hi. 

100% s phiu biu quy& nht trI tan thành chu'ong trInh Dti hi. 

4.2 Ong Dng Van Phác — Thành viên HDQT Tang Cong ty trInh bOy BOo cáo hogt di5ng 
san xuat kinh doanh näm 2021 và ké' hoach sOn xuO't kin/i doanh nOm 2022; 

4.3 Ong Thai Quc Du'o'ng — Trzthng Ban kilin soát trInh bOy BOo cáo thdm d/nh tlnh hlnh 
hogt dc5ng SXKD nám 2021 cia Ban Kie2m soát; 

4.4 Ong PIzzm Din/i Than/i — Thành viên HDQT Tdng COng ty trinh bay Báo cáo hogt 
d5ng cia H5i dng QuOn trj nám 2021; 

4.5 Ong P/zzm Tuin — Thành vien HDQT Tang Cong ty trInh bOy TO' trinh phu'o'ng an phOn 
phi lçri nhugn nOm 2021; 

4.6 Ba Nguyln Thj Ng9c Oanh, — Thành viên Ban kiê'm sat Tang Cong ty TrInh bay TO' trinh 
thi lao cia HDQT, BKS; má'c trich thu'O'ng cho Ban diu hOnh và can bó quOn l) nOm 
2021 và d xuO't cho nOm 2022. 

4.7 Các c dong thOo lun bku quyê't và thông qua cOc BOo cOo, TO trinh nêu trên. 

Phn thão 1un vã 5' kin cüa các c dông: 

C ...  SAIGONREALESL1TEGROUP J0JWTST()CK('O.IJL\Y 
Cr..Cao dc 63-65 Din Biên Pun, Phu'ôngls, Q.BinJi Thmh, TP.HCItI 
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Y kin cüa ci dông s6 14: 
1. Di vâi d an tang vn len 1.000 t dng tir qu 2/2023, phuang an tang von cUa 

Tong Cong ty nhu the nao? 

2. Thu hi cong nq trong kinh doanh và các vii kin cUa Tng Cong ty? 

3. Hai dir an mOi i PM Yen, Thai Nguyen và Biên Hôa, Dng Nai tiên d chi ti& nhu 
the nao? 

4. Báo cáo thu?mg niên cUa Tng Cong ty có d cp dn vic chuyn nhuvng mt so 

dir an, cO the cho các cô dông duçic biêt dir kiên chuyên nhucng nhctng d an nào? 

5. V vic chuyn nhisng vn cüa Cong ty Nhn Trach trong hp tác giüa Tng Cong 
ty và Ree Land, vây von hin ti cüa Tong Cong ty trong Cong ty NhGn Trch hin 
con nhi.r the nao? 

6. Các dr an trong näm 2022, Tng Cong ty CO dir djnh m ban san phm cho khách 
hang hay khong? 

7. Di.rçic bi& Tng Cong ty dang cO dii kin chuyn di len mô hInh t.p doàntrong giai 
doan 2021 -2025, 4y Tong Cong ty d chuân bj nhttng nguOn lc nhii the nào? 

Y kin cüa ci dông s 106: 

1. Xin thông tin them v dir an Thanh Da, qun BInh Thnh. 

Y kin cüa cô dông s 360: 
1. Thông tin ti 2 d an cüa Tang Cong ty ti Phü Quc, tin d thirc hin den nay nhu 

the nào? 

2. Kin nghj v vic chia c tirc btng tin mtt nên thay di btng C phiu? 

Trã lôi cüa Doãn chü tich: 
Thay mt Doàn chñ tch — ông Dng Van Phüc trã Iôi nhtr sau: 
1. V vic tang vn diu l: dr kin Tng Cong ty se phát hành 400 t' dng d dt vn diu 

1 1;000 t' dông. PhuGng an, tü nguôn igi nhun cüa Tng Cong ty chia CO tic bang c 
phiêu va phát hành cô phiêu cho các cO dOng hin htiu vOi t l phü hçip nhäm dam bâo 
dU vOn diêu l 1.000 t dOng. 

2. Di vâi các cong nçY: 

- Cong nç kinh doanh: DOn dc hoàn tt các thu tiic d cp Giy chüng nhn quyn sü 
diving dat Va s hüu nhà d thu hOi nç cña khách hang. Tuy nhiên, do tinh hInh chung cüa 
thành phO Ho ChI Minh hin nay vic xác djnh nghia vii tài chjnh cña các dir an cOn rat 
chm nên vic cap Giây chirng nhn quyên sir diing dat va si hfru nhà có the kéo dài hon 
kê hoach. 

Di vâi vic thu Mi n tir các vi kin: Vii kin vOi các c dOng Cong ty Cphn Sài 
Gôn - Kim Hão dã thu hOi co ban (cOn khoãng 70 t3 dOng gOc và 20 t dông tien lãi) dir 
kiên dâu tháng 5/2022 Ciic Thi hành an Dan sir s hoân tat thu hOi cOng n. Mt so v11 an 
khác diêu cO tài san the chap dam bão thu hOi cOng nç nhung phãi thirc hin theo dung 
quy trInh, quy djnh cüa pháp lust. Ben cnh d, nêu ngui phãi thi hành an chm thanh 
toán thI vn phái chju läi chm trã. 

3. Di vâi hai dij an tai  Thai Nguyen và Dng Nai. 

Di vâi thr an a PM Yen, Thai Nguyen: Qua tip xuc tim hiu thirc t va lam vic vâi 
chInh quyên dja phucing. Ban TOng Giám dOe diêu hãnh báo cáo HDQT xin chO tnrGng 
dâu tu và 1p k hoach trong dO phân dâu hoan tat cOng tác chuân bj dâu tu dir an trong 
näm 2022. 

Di vri dir an a Bién HOa, Dng Nai: Tng COng ty sê dAu giá mua dt va tài san tren 
dat, xin chü trlro'ng 1p quy hotch d thirc hin dir an. 

e *. SAIGON REAL EST4TE GROUP JOJNTSTOCK COMPANI 
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Tuy nhiên, hin nay hai dir an nay các cong tác chun bj du ti.r dang thrqc trin khai nên 
xin dirçc bão mt thông tin chi tiêt. 

4. V vic chuyn nhiing d%r an: Trong qua trInh hot dng kinh doanh cUa các doanh 
nghip nói chung và Tong Cong ty nOi riêng vic ehuyên nhung và nhn chuyên nhixqng 
các d an là bInh thithng. Can cü và diêu kin th?c tê Ban Tong Giám doe diêu hành cO 
trinh HDQT dê xin chU truang chuyên nhuqng cüng nhii nhn chuyên nhung mt so dir 
an trên nguyen the dam bào hiu qua. Hin nay, Ban Tong Giám doe dang trong qua trInh 
thuang thão dam phan vài mt so dôi tác nên xin chi.ra nêu cii the. 

5. V Hp dng Hp tác kinh doanh BCC — Nhon trch: Day là Hçip dông hçp tác kinh 
doanh giüa Cong ty CO phân Dâu tu va Phát triên Nhn Trach vOi Ree Land. Do do, 
Cong ty Co phân Dâu tr và Phát triên Nhn Trch gOp von 49% bang giá trj quyên sr 
diing dat dà den bU - Ree Land gop von 51% bang tiên. Trong qua trInh triên khai th?c 
hiên dir an, theo ty lê cac ben së dong gop dê thuc hiên Dir an Do do không anh hi.rong 
den t' l von s hüu cüa Tong Cong ty tai  Cong ty CO phân Dâu tu và Phát triên Nhan 
Trach. 

6. Trong nàm 2022, Tng Cong ty dr kin s có ngun thu kinh doanh ti'r dr an Phii Djnh 
Riverside, Dir an Khu dan cu Saigonres VUng Tàu, dij an Khu do thj sinh thai Vit Xanh 
— Hôa BInh. Tuy nhiên, vic mO' ban dir an phài thirc hin theo dung quy djnh cüa pháp 
luât và ha chon th?yi diem kinh doanh phü hqp de dam bão hiu qua cao nhât. 

7. Theo djnh hiróng phát trin giai doan 5 näm 202 1-2025, vi k hoach san xuât kinh doanh 
hang näm diêu tang ye quy mô dâu tir, 1çi nhun nhi.r kê hoach dã dirçrc Dai  hi dOng cô 
dong thông qua. Nãm 2021, Cong ty d chuyn di thành rnô hInh lông Cong ty. Nhiêu 
11nh vrc hott dng m6i ducrc bO sung nhu djch vii nhà hang, Logictics, iirng dvng  cOng 
ngh ben canh  hoat dng dâu tu kinh doanh bat dng san và xây dirng. 

8. Di vâi dij an Thanh Da, qun BInh Thanh: Trên co sâ Tng Cong ty cO li th v khu 
dat se xay dirng Chung cu bô trI tái djnh cu. Tong COng ty Dja Oc Sài GOn — TNHH MTV 
kêt hp vâi Tong Cong ty thirc hin cái tao  eirn 10 ch Thanh Da. Hin nay, sau khi Tng 
COngty hoàn thành quy hoach 1/500 và dê xuât d? an, Uy ban Nhân dan Thành phO giao 
S Kê hoach - Dau tu tOng hçip báo cáo 'a  dê Uy ban Nhân dan Thành phô xi:r l cho phU 
hop vâi các quy dinh hiên hành. TOng COng ty vn dang theo dOi kt qua giai quyêt. 

9. V các dr an Phü Quc, hin nay Tng COng ty có hai dir an tren dja bàn Phi Quôc, 
Kien Giang. 

Dir an Khu nhà cao t.ng Saigonres Phü Quôc tai  An Thai, Phü Quôc: lông Cong 
ty lien doanh t 1 50:50 vâi dOi tác d thc hin dir an. lông COng ty và dôi tác 
dang tIch cue hoàn tat pháp 1 khu dat va lien h các S ban ngành d diêu chinh 
quy hoach. 

D an Khu dO thj Saigonres Phu Quc tai  xã Cüa Can,  Phü Quoc: Tng Cong ty hin 
dang lien doanh vOi các dOi tác và thành 1p Cong ty TNHH Hâi Sinh Nguyen d 
lam chü dâu tir dr an, toàn b phân din tIch dt hin dã bOi thirOng xong và duc 
xây ti.thng bào v, Cong ty Hãi Sinh Nguyen dang thurc hin các thu tiic pháp l v 
dat, dieu chinh quy hoach. 

10. V vn d chia c tc: theo k hoach thi nam 2022 së chia c tfrc bang cô phn dê tang 
von chü sâ hUu. 

Toàn th Dai  hi d théng nht cao cáo ni dung trinh bay, giãi thIch tai Dai hi cüa ChCi tjch 
doàn và khOng CO kin gI khác. 

Chü tjch Doàn thay mt I-IDQT và Ban lãnh dao  Tng Cong ty cam on và tip thu các kin 
dong gOp cüa cáo C dOng. Dng thi mong rnun tip nhn các kin dong gop xây dirng cüa 
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các C6 dong trong qua trInh hoat dng cüa Tng Cong ty và d nghj biki quyêt thông qua các 
báo cáo và t?y trInh. 

4.8 Kt qua biu quyh ni dung các báo cáo và các to' trInh dã trInh bay ti Bii hi 

Các c dông tin hành biu quy& bang hmnh thirc gici phiu biu quyt thông qua các báo 

cáo, tY trInh vâi t l nhu sau: 

STT Nôi dung 

Tan 

thanh 

(%) 

Khôngtán 

thãnh (%) 

Khôngcó 

kién 

(%) 

1 Báo cáo hot dng san xut kinh doanh näm 

2021 và k hoach san xut kinh doanh näm 

2022; 

100 - - 

2 Báo cáo th.m dinh tinh hInh hoat dông SXKD 

näm 2021 cüa Ban Kiêm soát; 
100 - - 

Báo cáo hoat dng cüa Hi dng Quán trj nm 

202 1; 
100 - - 

4 

T trInh phucmg an phân phM lçii nhun nám 

2021; 
100 - - 

Ti trInh thu lao cüa HDQT, BKS; mirc trIch 

thrnmg cho Ban diu hành va can b quãn l 

näm 2021 và d xut cho nàm 2022; 

100 - - 

5. CAC NQI DUNG BA BU'QC THÔNG QUA THANH NGH! QUYET BiI HQI BONG 

CO BONG TH1fNG NIEN NAM TA! CHINH 2021. 

5.1. Thông qua Báo cáo hott dng san xut kinh doanh näm 2021 và phuo'ng huàng hoat 

dng san xut kinh doanh näm 2022; 

5.2. Thông qua Báo cáo cüa Ban Kim soát v th.m djnh tInh hinh hoat dng SXKD Tong 

Cong ty nAm 2021; 

5.3. Thông qua Báo cáo hot dng c'Cia Hi dng Quãn trj nAm 2021; 

5.4. Thông qua phumg an phân phi lqi nhu.n theo ni dung t trInh phrnng an phân phM 

lcci nhun näm 2021; 

. SAIGON REAL ESTATE GROUP JOINTSTOCK COMPANY 
Gao o'c 63-65 D1PJ Bib, PFn P!,itOngl5, Q.BIOJJ Thgni,, TP.HCM 
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5.5. Thông qua mfrc thu lao cüa HDQT, BKS; miirc trIch thu&ig cho Ban diu hành và 

can b quãn l nam 2021 và d xut cho näm 2022; 

6. THONG QUA NGHI QUYET BiI HO! 

Toàn th Dai  hi nhtt trI thông qua Nghj quyt DHDCD thu?ing niên näm tài chInh 2021 

cña Tng Cong ty C phn Dja c Sài GOn. 

7. BE MAC: Di hi kt thik vào h'ic  A.  gi 00 cUng ngày. 

Huynh Thanh Hal 

-. SAIGON REAL ESTATE GROUP JOINT STOCK COMPANY 
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