
Mu O2CBTT/SGDHN 
CONG TY CP DAU TIY PHAT TRIEN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

SAi GON CO.OP Dc 1p - Tn do - Hnh phüc 

Sô b.../SCID TP.H ChIMinh, ngày  29.  tháng .... nãm 2022 
"V/v Bô nhiêm mái ngu'ài n3i b5" 

THÔNG BAO THAY DOI NHAN SI) 

KInh giri: - Uy ban Chirng khoán Nhà nixrc; 

- Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni. 

Can th theo Ngh.j quyt Di hi dng c dong thung niên näm 2022 s 0 1/2022/NQD/DFIDCD 
ngày 29/4/2022 ciia Cong ty Co phãn Dâu tt.r Phát triên Sài Gôn Co.op (Cong ty), ching tôi trân 1r9ng 
thông báo vic thay dôi nhân sr ciia Cong ty nhix sau: 

I. Hi dông quãn trl  nhim k 2022 - 2027: 
1. Ong: Vu Anh Khoa 
- Chirc vi tnxOc khi b nhiêm: .1. 

- Chirc v dixçic b nhim: Chü tjch Hi dng quãn trj. 

- Thai han  b nhiêm: 05 näm. 

- Ngày bt du cO hiu 1%rc: 29/4/2022. 

2. Ong: Phim Trung Kiên 
- Chirc vi truOc khi b nhim: Thành viên Hi dng quãn trj nhim k' 2017 - 2022. 

- Chüc vi ducc b nhim: Thành viên Hi dng quãn trj. 

- Thi han b nhiêm: 05 nàm. 

- Ngày bt du có hiu 1rc: 29/4/2022. 

3. Ong: Lê Trtnrng So'n 

- Chrc vii tmOc khi b nhim: Thành viên Hi dng quail trj nhim kS'  2017 - 2022. 

- Chirc vi duçrc b nhim: Thành viên Hi dng quãn trj. 

- Thyi han  b nhiëm: 05 nàm. 

- Ngày bt du có hiu 1?c:  29/4/2022. 

4. Ong: Nguyn Ngc Thng 
- Chirc vi tnxOc khi b nhim: Thành viên Hi dng quãn trj nhim k 2017 - 2022. 

- Chic vi.i duqc b nhim: Thành viên Hi dng quân trj. 

- Thai han  b nhim: 05 nAm. 

- Ngày b&t du có hiu 1%rc: 29/4/2022. 

5. Ong: Doàn Trãn Thai Duy 
- Chüc vu tnthc khi bô nhiêm: ./. 
- Chrc vii dugc b nhim: Thãnh viên Hi dng quãn trj. 

- Thai han b nhim: 05 nAm. 

Ngây bt du có hiu hrc: 29/4/2022. 
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Mu O2CBTT/SGDI{N 
II. Ban kiêm soát nhiêm k5' 2022 - 2027: 
1. Ong: Nguyn Phñ Khánh 
- Chirc vçi tnrâc khi bô nhim: Trithng Ban kim soát nhim k' 2017 - 2022. 

- Chüc vii duqc b nhim: Tnrng Ban kim soát. 

- Thai han  b nhiêm: 05 nãm. 

Ngây bAt du có hiu 1rc: 29/4/2022. 

2. Ba: Trtrong Phan Hoàng Thy 

- Chirc vi truóc khi bi nhiêm: .1. 

- Chirc vu duac b nhiêm: Thành viên Ban kim soát. 

- Th&i han b nhiêm: 05 nàm. 

- Ngày bAt dâu Co hiu lirc: 29/4/2022. 

3. Ong: Nguyn Quãng Tlnh 

- Chüc vu trtiOc khi b nhim: ./. 

- Chüc vu duçic b nhim: Thành viên Ban kiêm soát. 

- Thai hn b nhim: 05 näm. 

- Ngày bAt du cO hiu hrc: 29/4/2022. 

Tài lieu gzi kern: 

- Nghj quyet Dqi hi dng c dông thuàng niên nárn 2022 s 01/2022/NQD/DHDCD ngày 
29/4/2 022. 

- Ban cung cdp thông tin cia ngu'ài n3i bô inól. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 

- Li.ru: VT (02). 
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Sc' 
SAIGON COOP INVESTMENT • DEVELOPMENT 

S: 0 1/2022/NQ/DHDCD 

CONG TY CO PHAN DAU TLX PHAT TRIEN SAI GON COOP 

Dja chi: 199-205 Nguyn Thai Hoc, P.PhmNgü Lao, Q.1, TP.HCM 
Diên thoai: (84-28) 38360143 Fax: (84-28) 38225457 

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

TP.I-M ChiMinh, ngày 29 tháng 4 näm 2022 

NGH QUYET 
DI HO! BONG cO BONG THUUNG NIEN NAM 2022 

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

- Can cz' Luát Doanh nghip ngày 17/6/2020 và các van ban hw&ng dan (hi hành; 

- Can cii' Lugt Chüng khoán ngày 26/11/2019 và các van ban hu'âng dan (hi hành; 

- Can cz Dieu lç Cong ty Cc phdn Du tu Phát triJn Sal GOn Co. op (Cong ty,); 

- Can th Biên bánphiên hQp Dqi hç5i dng cd dóng thu'&ng niên näm 2022 ngày 29/4/2022 

ci)a COng ty. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Thông qua Báo cáo ho?t dng nám 2021 vã djnh huOng hoat dng näm 2022 

cüa Hi dng quãn trj. 

Diii hi dâ biu quyt tan thành: 100% tng s phiu tham gia biêu quyt. 

Diêu 2. Thông qua Báo cáo tng k&c hot dng näm 2021 và djnh huóng hoat dng nàm 

2022 cüa Ban Tong Giám dc. 

1. Kt qua thirc hin nAm 2021: 

- Doanh thu ban hang và cung cp djch vii: 3 3,44 t' dng. 

- LinhuntruOcthu: 53,61 t'dng. 

2. K hoach nAm 2022: 

- Doanh thu ban hang và cung c.p djch vii: 34,73 t' dong. 

- Lciri nhun trithc thu: -64,30 tSr dng. 

Dai hi dã biu quyt tan thành: 100% tng s phiu tham gia biëu quyêt. 

Diu 3. Thông qua Báo cáo hott dng nAm 2021 cüa Ban kiêm soát. 

Dai hi dã biu quyt tan thành: 100% tng s phiu tham gia biu quyt. 
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Diu 4. Thông qua Báo cáo tài chInh riêng näm 2021 dà kim toán theo T trInh so 

01/2022/TT-HDQT cüa Hi dng quán trj. 

Dai hOi  dã biu quyt tan thành: 100% tng s phiu tham gia biu quyt. 

Diêu 5. Thông qua phucmg an phan phi igi nhun näm 2021 theo T& trInh s 02/2022/TI- 

HDQT cüa Hi dng quãn trj. 

Phixcrng an phân phi li nhu.n näm 2021 nhu sau: 

Ni dung S tin (dng) 

1.  Lcyi nhuân sau thug nàm 2021 53.826.539.933 

2.  Phân phi lçii nhun sau thug näm 2021: 6.882.653.993 

2.1. Trich Quy du twphát triê'n (10%) 5.382.653.993 

2.2. TrIch Qu9 H$i dng quán trj (2,8%) 1.500.000.000 

3.  Lai nhuân con lai cüa näm 2021 46.943.885.940 

4.  Lçii nhu.n cOn 'a  cüa nhing näm truâc 146.089.249.943 

5.  Chi c trc näm 2021 (*) Không chia 

6.  Tnglcii nhu.n cOn iti 193.033.135.883 

Trong do: (*,) Cong ty không thtrc hin chi trá CO tü'c nãm 2021 vi can t2p trung 

v6n du tir cho các dy' an ba't dóng san thztcrng mcd - d/ch vy lan chuin bj trié'n 

khai trong thOi gian tái. 

Di hi dA biu quyt tan thành: 100% tang s phiu tham gia biêu quyét. 

Diu 6. Thông qua vic chçn Cong ty TNHH Kim toán và Tu vn A&C d cung cap 

djch vi1 kim toán và soát xét báo cáo tài chInh näm 2022 cüa Cong ty theo Th 

trinh s 03!2022/TT-HDQT cüa Hi dng quãn trj. 

Dai hi dã biu quy& tan thành: 100% tng s phiu tham gia biu quyt. 

Diu 7. Thông qua thu lao Hi dng quán trj và Ban kim soát nãm 2022 theo T trmnh so 

04/2022/TT-HDQT cUa HOi  dng quán trj. 

1. Thu lao cho Hi dng quãn trj: 

- Chü tjch: 6.000.000 dng/tháng. 

- Phó Chü tjch: 4.000.000 dng/tháng. 

- Thành viên: 3.000.000 dng/tháng. 

2. Thii lao cho Ban kim soát: 

Tnrâng ban: 3.000.000 dng/tháng. 

- Kim soát viên: 2.000.000 dng/tháng. 
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Dti hi dã biu quyM tan thành: 100% tng s phiu tham gia biêu quyêt. 

Diêu 8. Thông qua vic bAu thành viên Hi dng quãn trj nhim k' 2022 - 2027 theo Tx 

trInh so 0512022111-HDQT cUa Hti dng quán trj. 

1. Thông qua vic bu 05 thãnh vien Hi dng quãn tn nhim k' 2022 - 2027. Danh 

sách 1rng ci:r viên tham gia bu thãnh viên Hi dng quãn in nhim k' 2022 - 2027 

gOrn có: 

1) Ong VU Anh Khoa. 

2) Ong Pham Trung Kiên. 

3) OngLêTnrtingScin. 

4) Ong Nguyn Ng9c Thing. 

5) Ong Doàn Trn Thai Duy. 

Dai hôi dâ biu quy& tan thành: 100% tng so phiêu tham gia biêu quyêt. 

2. B nhim 05 thành viên Hi dng quãn trj nhim k' 2022 - 2027: 

1) Ong VU Anh Khoa &rgc bu lam thành viên Hi dng quán trj nhim k' 

2022 - 2027 và giU chtrc danh ChU tjch I-IOi dng quán trj vói sO phiêu bãu 

là 96.119.071 phik. 

2) Ong Pham Trung Kiên duçc bu lam thành viên Hi dng quãn trj nhim 

k' 2022 -2027 vói s phiu bAu là 96.123.570 phiu. 

3) Ong Lê Tru&ng Scm dugc bu lam thành viên Hi dng quãn trj nhim kS' 

2022 - 2027 vri s phiu b.0 là 96.117.570 phiu. 

4) Ong Nguyn Ng9c ThAng duqc bu lam thành viên Hi dng quân trj 

nhim kS'  2022 - 2027 vâi s phiu bu là 96.115.804 phiu. 

5) Ong Doàn Trn Thai Duy duçc bu lam thành viên Hi dng quân trj 

nhim k' 2022 - 2027 vài s phiu bu là 96.115.770 phiu. 

Diêu 9. Thông qua vic bu thành viên Ban kim soát nhim kS'  2022 - 2027 theo Ti trInh 

s 06/2022/TT-HDQT cUa HOi  dng quân frj. 

1. Thông qua vic bAu 03 thành viên Ban kim soát nhim kS'  2022 - 2027. Danh 

sách üng cü viên tham gia b&u thành viên Ban kim soát nhim k' 2022 - 2027 

gômcó: 

1) Ong Nguyn Phi Khánh. 

2) Ba Thrnng Phan Hoang Thy. 

3) Ong Nguyn Quãng Tjnh. 

3 

IG T' 

PHAI 

PHAT 

ONCO 

HO 

 

  



Ei hi dã biu quyt tan thãnh: 100% tang s phiu tham gia biu quy&. 

2. B nhiêm 03 thành vien Ban kim soát ahim k' 2022 - 2027: 

1) Ong Nguyn Ph Khánh di.rçic bu lam thành viên Ban kiêm soát nhim 

kSr 2022 - 2027 và gii chtrc danh Tnrâng Ban kim soát vâi s phiu bu 

là 96.118.779 phiu. 

2) Ba Trirang Phan Hoàng Thy duçc b&u lam thành viên Ban kiêm soát nhim 

k' 2022 - 2027 vOi s phiu b.0 là 96.119.079 phiêu. 

3) Ong Nguyn Quãng Tjnh di.rçic Mu lam thành viên Ban kiêm soát nhim 

k' 2022 - 2027 vâi s phiãu b.0 là 96.346.811 phiu. 

Diu 10. Diu khoãn thi hành: 

Ngh quyt nay duçxc Di hi dng c doug Cong ty nht tn thông qua toàn van tai 

cuc hçp và có hiu lirc thi hãnh k ttr ngày 29/4/2022. 

D.i hi dng c dông Cong ty thng nht giao cho Hi dng quãn tn, Ban kiêm 

soát và Ban Tang Giám dic chju trách nhim thi hành Nghj quyt nay. 

Noi nhân: 
- C dông; 
- HDQT, BKS, BTG; 
- UBCKNN, SGDCK HN, ULKCK 
- Website (d CBTT); 
- Ltru: VT (02). 

TM. BAI HQI BONG co BONG 
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