
TONG CONG TY TIN NGHiA CONG HOA xA HO! CHU NGHIIA VLT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S: 1341NQ-HDQT Biên Hôa, ngày 26 tháng 8 näm 2022. 

NGH!QUYET CUA HO! BONG QUAN Tm 
Ve to chtrc thirc hiçn tang von then lç cua Tong Cong ty theo Ngh quyet so 

01INQ-BHBCB ngày 17/6/2022 Bi hi dng ci dông thtro'ng niên nàm 2022 

HQI BONG QUAN TRJ TONG CONG TY TIN NGHIA 

Can cir Lu,t Doanh nghip s s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Can cir Giy chmg nh.n ding k doanh nghip s6 3600283394, do Phông dàng k 
kinh doanh - Sâ Kê hoich và Dâu tix tinh Dông Nai cap; 

CAn cir quyn và nghTa vi cüa Hi dng quãn frj Tng Cong ty TIn Nghia ducic 
quy djnh ti Diêu l Tong Cong ty ngày 17/6/2022; 

CAn ci'r Biên ban h9p Hi dng quãn tn b.t thuemg, Qu 111/2022 ngày 26/8/2022, 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thông qua phirnng an chi tit trin khai vic phát hành c phik thng v 
diêu 1 11Am 2022 cüa Tong Cong ty. 

1. Thông qua phucmg an chi ti& chào ban c phik tAng vn diu l len 2.500 t 
dông do Cong ty cô phân chirng khoán FPT l.p ngày 09/8/2022. 

2. Thng nht trInh Dai  hi dng c dông Cong ty thông qua giá chào ban ban c 
phiêu cho cô dông hin httu dê tAng von diêu 1 theo Nghj quyêt cüa Di hi dông c 
dông nAm 2022 là 18.000 dônglcô phiêu. 

Biu 2. T chüc ly kin c dông bng van bàn d thông qua Nghj quyt di hi 
dông c dông ye phixang an chi tiêt triên khai vic phát hành cô phiêu tang von diêu 1 
nAm 2022. 

1. Thng nht t chirc ly kin c dông bang vAn bàn d thông qua Nghj quyt 
d.i hi dông cô dông ye phucmg an chi tiêt triên khai vic phát hành cô phiêu tAng von 
diêu 1 nAm 2022 cüa Tong Cong ty TIn Nghia vOi các ni dung chU yêu nhu sau: 

1.1. s6 luqng c phiu dir kin chào bàn : 50.000.000 c phMu. 

1.2. Tng giá trj chào bàn tInh theo 
mnh giá 

: 500.000.000.000 dng (NAm trAm t 
dong). 

1.3. HInh thüc chào bàn : Chào bàn them C6 phn ra cong chUng 
cho cô dOng hin hctu 
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1.4. Di tuqng chào ban : Tt Ca the c dong hin hu cUa Cong ty 
cô phân Tong Cong ty TIn Nghia có ten 
trong danh sách cô dông tai  ngày dang 
k cuôi cüng (ngay chôt danh sách) do 
Trung tam liru k chirng khoán Vit 
Nam cung cap dê thijc hin quyên mua. 

1.5. Giá chào ban : 18.000 ding/c phiu 

1.6. T1ng giá trj huy dng v6n dir kin : 900.000.000.000 dng (Chin tram t 
dong) 

1.7. T l thijc hin quyn : 04:01 (tai ngày ch6t danh sách c dông 
dê thirc hin quyên, cir mt cô dong sâ 
hfru 01 cô phiu duçrc nhn 01 quyên 
mua và cir 04 quyên mua cô phiêu s 
duqc mua 01 cô phiêu mài). 

1.8. Phixcmg an sir diving v6n : Toàn bO s tin dir kin thu di.rçic tir d9t 
chào ban là 900 t' dông sê duge sr diing 
dau tu vào Dr an Dâu ttr kinh doanh ha 
tang Khu cong nghip Ong Kèo, ciii the: 

Stt Ni dung 
Giá trj 

(t 
dông) 

Thô'i gian 
dr kin 
sfrding 

1 
ChiphI 

bôi 
thir&ng 

700 

Nãm 2022 
- 2023 2 

Chi phi 
xây drng 
ha tang 

200 

TONG CONG 900 

2. Uy quyn Chü tjch Hi dng quán trj chi dao  và trin khai thiic hin thU tiic 1.y 
kiên cô dông bang van bàn dê thông qua Nghj quyêt Dai  hi dông cô dông bat thuing 

näm 2022 ye phumig an chi tiêt phát hãnh cô phiêu tang von diêu 1 11am 2022. 

Diu 3. Trin khai thirc hin. 

1. ChU tjch Hi dng quân trj, Tng giám d& Tng Cong ty can cü th.m quyn 
clii dto các Phông ban, dcm vj lien quan triên khai thrc hin các ni dung dà dugc Hi 
dông quãn frj nhât fri thông qua. 

2. Uy quyn ChU tjch Hi dng quàn frj quyêt djnh xU 1 và giãi quyt các v.n d 
phát sinh, nêu có và chi dao  Ban diêu hành Tong Cong ty triên khai thirc hin các nOi 
dung, van dê dä duçic Hi dông quàn trj biêu quyêt thông qua. 
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3. Các thành viên Hi dng quail trj, Ban Tng giám dc Tng Cong ty vâ các do'n 
v, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt. 

4. Nghj quyt nay có hiu hrc k tr ngày kr./. 

TM. HQI BONG QUAN TR! 

CHU T!CH 
1 

Bng Th Thanh Ha 
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Noinhin: 

-NhuDiu3; 

- HDQT, BKS (d bitt); 

-LruVT,HDQT. 
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