
TIP DOAN BAO VT CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

CONG TY QUAN L' QU BAO VIT Dc 1p - Ti do - Hnh phiIc 

Ha Nôi, ngày 25 tháng 07 nám 2019 

T( TRINH LANH DAO CONG TY 

VIv: Cong bó thông tin, báo cáo UBCKNN v vic bJ nhim liii Tong Giám d6c cüa Cong ty 

Y MEN Cifi DAO 

NO! DUNG 

- Can cr Thông tu 155120151FT-BTC ngày 06/10/2015 cüa BO Tài chInh hixâng d.n cong bô 

thông tin trên thj tnthng chrng khoán (Thong tu 155); 

- Can cur Nghj quyt s O5INQ-BVF-HDTV.2019 ngày 24/07/20 19 cüa HDTV v vic b 

nhim Tang Giám dc và Nguài di din theo pháp 1ut cüa Cong ty; 

- Can cü vào khoán miic 11 — Ph%u 1ic 02- Danh miic thông tin cong b bt thung và theo yêu 

cu dInh kern Quy trInh Cong b thông tin hin hành cüa Cong ty; 

Khi Hot dng kmnh trInh Tng Giám dc xem xét và phê duyt cong b thông tin, báo cáo 

UBCK sau Cong b thông tin theo phân cp üy quyn cOng vic trong cong ty v vic B nhim 

1i Tng Giám dc và Ngu&i di din theo pháp 1ut cüa Cong ty theo dim n khoán 1 diu 9, 

khoán 2 diu 18 Thông tu 155 nhu sau: 

• Cong b thông tin v vic b nhim i?i  Ong Nguyn DInh An giü chIrc vi Tng Giám dc 

va Ngtthi di din pháp 1ut cUa Cong ty k tir ngày 24/07/2019 (Quyt d/nh dInh kern). 

• Phucmg tin cong b: Cong thông tin cUa UBCKNN và Website Cong ty. 

• Báo cáo UBCKNN v Thông tin dã cong b: Cong van do Phó GD Hot dng k theo phân 

cp Uy quyn cong vic (Cong van và Ban cung c4 thông tin dInh kern) 

Sau khi duçic Tng Giám dc phê duyt, kInh d nghj Ngurri cOng b thông tin cüa Cong ty, cac 

phông lien quan phi hçp thirc hin./. 

PHO GIAM BOC HOAT BONG PHONG HC 

Nguyn Phirong Anh Lê Thuiy Giang 
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