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ĐÂU TU BÂT ĐôNG sÂN TECHCOM NAM (TCREIT)
Giay p ep thânh lâp: SÓ 22/GCN-UBCK do US' ban ch(rng khoăn Nhâ ntróc cÓp ngây
29/06/2016.

Ngây chÓt danh săch cÔ dông thvc hięn quyČn biću quyĆt: 20/03/2019.
TS' IÔ phân bÔ quyČn: 01 chiîng chi quy - 01 quyČn biću quyĆt.

II. M!łc dich lńy S' kiĆn:

Thông qua căc vân dČ cân duęc biću quyĆt tąi Đąi hÔi Nhă Đâu tu thuông niën năm tâi ehinh

2018 Quy Đâu tu Bât dÔng sân Techcom Vięt Nam (TCREIT).

côh
III. Thông tin Nhă Đâu tu:

l. Đôi vói Nhâ Đâu cd nhân:

Tën Nhâ Đâu tu:

Đia chi•

SÓ CMND/CCCD/Hô chiću•

nai cap

Sô tâi khoân giao dich chi'rng chi quy•

SÓ luqng Ch(rng chi Quy dang nim git:

2. Đôi vói Nhâ Đâu ttc to chńc:

Tën Nhâ Đâu tu:

Đia chi:

SÓ GPTL/GCNĐKDN so

nai câp

SÓ tâi khoân giao dich ch(rng chi quy•

Nguôi dąi dięn phăp luât•

SÓ CMND/CCCD/Hô chiću•

nai cap

cô
* QUÂN

ngây cÓp

ch(rng chi quy tąi ngây 20/03/2019.

ngây câp

ngây câp

SÓ luqyng Ch(rng chi Quy dang nńm gitł•.

20/03/2019.
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ch(rng chi quy tąi ngăy



IV. Phân biĆu quyĆt:

Tôi/Chóng tôi lâ Nhâ Đâu tu cua Quj xăc nhân biĆu quyĆt dÓi vói căc nÔi dung thuÔc thâm
quyČn eta Đąi I-lÔi Nhâ Đâu Tu thtrông niôn năm tăi chinh 2018 cua Quy Đâu tu Bât dÔng
sân Techeom Vięt Nam (TCREIT) nhu sau:

STT VÂN Đb BIËU QUYbT
KHÔNG 

NHÂT KHÔNG
NHÂT CÓTRi
TRi KIËN

Thông qua Băo căo kĆt quâ hoąt dÔng cho năm
tăi chinh kĆt thóc ngây 31/12/2018 cua Quy tąi
nÔi dung Xin S' kiĆn Nhâ Đâu tu.

Thông qua Băo căo ngân hâng giăm săt coa Quy
năm tâi chinh kĆt thóc ngây 31/12/2018 tąi nÔi2
dung Xin S' kiĆn Nhâ Đâu tu.

Thông qua Băo căo tăi chinh dă kiĆm toăn cho
3 năm tâi chinh kĆt thóc ngây 31/12/2018 cua Quy.

o
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Thông qua phuong {n phân phÓi Ivi nhuân cho
Nhâ Đâu tu năm tâi chinh 2018 cua Quy tąi nÔi4
dung Xin S' kiĆn Nhâ Đâu tu.

Thông qua kĆ hoąch hoąt dÔng năm 2019 coa
5 Quy tąi nÔi dung Xin y kiĆn Nhâ Đâu tu.

Thông qua Ngân săch hoąt dÔng cua Ban Đąi
dięn Quy năm 2019 tąi nÔi dung 6 Xin y kiĆn Nhâ
Đau tu.

Thông qua vięc Iva chen công ty kiem toăn Băo
căo tâi chinh cua Quy cho năm tâi chinh kĆt thóc7
31/12/2019 tąi nÔi dung Xin y kiĆn Nhâ Đâu tu.

Câp nhât ląi ten Công ty Quân IY Quy tąi ĐiČu IȘ
8 Quy: Công ty CÔ phân Quân IY Quy KY Thtrong

Nhă Đâu tu hoăc duqyc uj quyČn

(KY vâ ghi rô ho ten vói Nhâ Đâu tu că nhân/ K',
ghi rô ho ten vâ dóng dău vói Nhâ Đâu tu tô ch(rc)
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