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QUS' ĐÂU TU BÂT ĐONG sÂN CONG HOÂ xĂ HOI CHCJ NC,HiA VIVT NAM

TECHCOM VIĘT NAM ĐÔc lâp - TV do - I-Iąnh phóc

TCREIT
Hâ NÔi. ngây 12 thóng 04 năm 2019

BIËN BÂN ĐĄI HOI NHÂ ĐÂU TU THUONG NIËN NĂM TÂI CHiNH 2018

QUŃ ĐÂU TU BÂT ĐONG sÂN TECHCOM VIĘT NAM TCREIT

Đąi hÔi Nhâ dâu tu thtrông niën năm tâi chinh 2018 coa QuS' dâu tu Bât dÔng sân Techcom Vięt

Nam (TCREIT) dtręc khai mąc

141100 ngây 12/04/2019
Tąi Phông hop tâng IO — Tôa nhâ Techcombank, 191 Bâ Trięu, Hai Bâ Trung, Hă NÔi

Bâ Vă Thanh Hâng — Thânh vičn Ban Tô ch(rc - doc bâo căo kiëm tra tu câch dąi biču theo dó:

Tông so Nhâ Đâu tu truc tiôp tham du dąi hÔi vâ LIS' quyôn tham dv dąi hÔi lâ 6 Nhâ Đâu tu, dąi

dišn hop phăp vâ hqp lę Cho 4.771.600 don vi quy, chiĆm 95,43 % tông sô don vi quy dang luu
hânh tąi thôi diëm bieu quyet.
Căn cir theo quy dinh tąi ĐiČu 23.2 Điëu lę Tô ch(rc vâ hoąt dÔng Quy Đâu tu Bât dÔng sân

Techcom Vięt Nam :” CuÔc hop Đąi hÔi nhâ dâu tu dtrqc tiën hânh khi có sô nhâ dâu tu tham

dv dąi dięn Cho it nhât năm muci mÓt phân trăm (51%) tông sÓ Ch(rng chi quy dang luu hânh",

Đąi hÔi dă dtrąc khai mąc hqp lę theo quy dinh cda ĐiČu lę Quy.

Đąi hÔi dă thông qua Chuung trinh Dąi hÔi Nhâ dâu tu thtrông niën năm tăi chinh 2017 cua Quy

TCREIT bao gôm:

Khai mąc:

Thông qua Chu toa doân, Ban Thu k} vâ Ban kičm phiĆu Đąi hÔi.
Thông qua Chuong trinh Đąi hÔi.

Phât biču khai mac Đąi hÔi.

Trinh bây căc bâo căo vâ kć hoąch hoąt dÔng cua Quy:

Băo căo kët quâ hoąt dÔng Cho năm tâi chinh kĆt thóc ngây 3 1/12/2018.

Băo câo tâi chinh dă kičm toăn eho năm tâi chinh kët thóc ngây 3 1/12/2018.

Phuong ăn phân phÓi Igi nhuân Cho Nhâ Đâu tu năm tâi chinh 2018.

KĆ hoąch hoąt dÔng cua Quy năm 2019.

KĆ hoąch chi phi năm 2019.
Biču quyët căc nÔi dung xin S' kiën Nhâ Đâu tu:

Thông qua bâo căo kĆt quâ hoąt dÔng eho năm tâi chinh kët thóc ngăy 3 1/12/2018.

Thông qua Bâo căo tâi chinh dă kičm toăn, băo căo công ty Quăn IS Quy vă bâo cio

Ngân hâng giăm săt dinh kčm băo căo tâi chinh Cho năm tâi chinh kët thóc ngây

31/12/2018.

Thông qua phuong ăn phân phÓi IQi nhuân Cho Nhâ Đâu tu eho năm tăi chinh 2018.

Thông qua kć hoąch hoąt dÔng năm 2019.

Thông qua kć hoąch chi phi năm 2019.

lava chęn công ty kiĆm toăn năm 2019.

Câp nhât ląi ĐiČu lę Quy vâ Bân căo bąch

BC mąc Đąi hÔi
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Thông qua biên bàn và nghi quyét Dai hôi Nhà Dàu tu thuròng niên nàm tài chinh
2018.

Dai hêi dà thông qua Danh stich Chù toa doàn, Ban Thur ki và Ban kiém phiéu, gòm cé:

Chi tQa doàn

l. NGUYEN XUÂN MINH - tich Ban Dai dièn Quy
2. Bà DÔ TÜ ANH - viên Ban Dai dièn Quy
3. Ông DANG LUU DONG - Giâm déc Công ty cd phàn Quàn IY Quy KY Thtrung (TCC)

Ban Thtr l'i'
l. Bà NGUYÉN CAM LINH — Chuyên viên Dàu tu và Quàn IY Danh muc

Ban Kiêm phieu
l. Ông DAO KIÉN TRUNG - Truong ban kiêm phiéu
2. Ông TRAN LÉ HUY - Thành viên ban kiêm phiéu

Ông DOÀN VIET HOANG — Giâm déc phòng giao dich và dich vu chfrng khoân dai dièn cho
Ngân hàng giâm sit cùa QuS' - Ngân hàng TMCP BIDV Chi nhânh Hà Thành tham du Dai hêi
Nhà dâu ttr thtròng niên nàm tài chinh 201 8 cùa Quy.

Ông DANG LUU DCJNG phât biêu khai Dai Mi.

NOI DUNG D41 HOI

I- Trình bày cic bio Cio và ke hoach boat dông cüa Ouy:
Bà Dông Thi Khânh Ngoc — Thành viên Ban Dièu hành dai dièn trinh bày bio Cio két quà hoqt
dông cüa Quy trong nàm tài chinh két thüc ngày 3 1/12/2018.

l. Bio crio kit qud hogt dông cho nüm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018 cria Quj.
Tai 31/12/2018, tông tài sàn ròng (NAV) cùa Quy dat 54,6 ty dông, ttrong üng giâ tri trên I
cht'rng chi quy (NA V/CCQ) mdrc 10.928,45 dông.

Do gidi han vê quy mô vôn cùa Quy so v6i câc khoàn dâu tur bât dông sàn thông thtr&ng, tai thbi
diêm này Quy chtra truc tiêp dâu tu và sb htru cic bât dông sàn mà phân bd danh muc vào tiên
giri và cht'rng khoân cùa cic doanh nghiêp bât dông sàn, trong dé cô phiêu chiêm 66,7%; trii
phiéu 14,22%; tièn giri và câc tài sàn khâc .chiém 19,08% danh myc. So v6i thòi diêm
31/12/2017, danh myc tài sàn cùa Quy dû dtrqc dièu chinh theo htréng giàm bét ty trong vào cd
phiéu và ting tuong L'rng danh muc dàu ttr vào trii phiéu vào tièn gti.

(i) Hovt dông dàu tu• câ phiéu
Trong nàm Quy hiên thyc hoâ mot phàn cô phiéu N VL thu loi nhuân dat hon 10,2 ty dông. Toi
thòi diém eudi nàm. danh muc cô phiéu cùa Quy thwc hièn phân bd vào 2 mâ cd phiéu bât dong
sàn là VIC và NLG Véi ty lè turong t'rng trên danh muc tài san là 45, 16% và 21,54%.

(ii) Hogt dông dàu tu' trdi phiéu

Ty trong dàu ttr trii phiéu tai 31/12/2018 dot 19,()8% ty trong danh mue. Danh muc trii phiéu so
hùu duroc pllât hành b(ji cic doanh nghiêp cé nèn tàng tôt, cé uy tin và mt•rc Fi suât hâp d{n,
chi tiét nhtr sau:
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Md tråi hiåu

NVLI 1714

NVL11715

SD111717

VHMI 1802

NVL11714

Niém

HSX

HSX

HSX

HSX

HSX

T6ng

Giå tr•
7.801.941.680

I .708.996.230

I .014.461.200

2.544.433.750

2.534.050.500

7.801.941.680

1 % Tön iå tr• tåi sån cüa u

10/0

4,640/0

4,620/0

14,22%

Trong näm 2019, néu Quy mö Quy täng lén, Quy c6 thé täng ty trqng dåu tu våo da dang cåc

loqi tråi phiéu cüa cåc doanh nghiép båt döng sån néu thi trtröng thuan Igi vå läi suåt däu tu håp

dän.

2. Båo cåo tåi chinh dä kiåm toån cho näm tåi chinh kit thåc ngåy 31/12/2018 cüa Quf.
Bå Phan Thi Thu Häng — Ké toån truöng Cöng ty Cd phån Quån Quy K' Thuong (TCC) dai
dien cho Cöng ty Quån IY Quy trinh båy t6m tät båo cåo tåi chinh dä kiém toån cho näm tåi
chinh két thüc ngåy 31/12/2018 cüa Quy.

Öng Doån Viét Hoång dqi dien Ngån häng giåm såt trinh båy båo cåo giåm såt tqi Doi höi.

3. Phu•mng ån phän phbi lei nhu@n näm tåi chinh 2018 Clia Quj.
Trén co so båo cåo tåi chinh dtroc trinh båy, Ong Däng Luu Düng dé ,xuåt phtrong ån phän phöi
Igi nhuan näm 2018 cüa Quy.

Dva trén sö liéu båo cåo tåi chinh näm 2018 dä duqc kiém toån cüa Quy, phån Igi nhuan cön lai
co thé dtrqc phän phöi cüa QuS' nhtr sau:

Lei nhuan sau thué thu nhåp doanh nghiép (a) 7.604.385.645 dong

- Két quå hoqt döng röng chtra thvc hien trong näm (b) (7.564.626.492) dong
- Lei nhuan cön Iqi (c = a +b) 39.759.153 döng

Cän cir trén sö liéu neu trén, Qui' dé xuåt tåi dåu tu Iqi nhuön vå khöng phän ph i lei nhuön
näm tåi chinh 2018.

4. Ké hogch hogt ttpng näm 2019 cüa Quj.
Bå Döng Thi Khånh Ngoc — Thånh vién Ban Diöu hånh Quy dqi dien trinh båy törn tät ké hoqch
hoot döng cüa Qui' trong näm 2019:

Trong näm 2019, du kién cåc nöi dung cöng viéc sau se tiép tuc duqc cru tién thvc hién:

Tiép tuc tich cvrc låm Viec v6i Bö Tåi Chinh; Üy ban ch(rng khoån vå cåc bén lién quan
khåc dé de xuåt vå hoån thién chinh såch cüng nhu hånh lang phåp IY thuön lei cho Quy
dåu tur Bät döng sän;

Tiép tuc duy tri viéc TCREIT dtrqc niém yét trén sån chirng khoån dé too thuan lei cho
cåc nhå dåu tu dang näm giü chirng Chi quy•,
Tiép tuc tim kiém cåc nhå dåu tur dé mö röng quy mö quy TCREIT; Cho phép dåu tu våo
cåc tåi sån bät döng sån trén thi trtröng.
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5. Kt hogch chi phi năm 2019 Clia Quî.

TiĆp tuc chuong trinh Ông Dăng Luu Dăng trinh bây kĆ hoąch chi phi năm 2019 cua Quy.

Kc; hoach chi phi năm 2019:
- Thuc hięn Chi trâ chi phi coa Quy theo căc mcîc quy dinh tąi E)iČu Iț Quy vâ bân căo bąch.

- Mirc thi lao cho căc thănh viën Ban dai dięn Quy lâ 0 dÔng/thăng/nguôi cho năm tâi chinh

kĆt thóc ngăy 3 1/12/2019.

II- Nhă Đau tu• thăo luân. trao dÓi vi cho kiĆn phăn hÔi yÔ cńc nôi dung bńo cńo vi kĆ

hoach cia Ouț tai phan J.

Sau khi hoân thânh phân trinh bây căc băo căo vă kĆ hoąch hoąt dÔng cua Quy, Ông Dăng Latru

Dăng phăt biôu mong muÓn nhân dugc nhffng S' kiĆn phân hÔi vâ dóng góp coa căc Nhâ Đâu tu

tham dv Đąi hÔi.
Nhâ Đâu tu không có S' kiĆn, trao dôi tąi Doi hÔi.

III- Nôi dung bieu quyet. lay $ kiĆn, trao doi căia Nhi dău tu:

Ông Đâo Kiën Trung— Truóng Ban Kidm phiĆu phÓ biĆn Quy chĆ Biëu quyĆt coa Quy

TCREIT.

Ông Đăng Luu Giăm đÓc Công ty Cô phân Quân IS' Quy KY Thuong (TCC) — lây y kiĆn

biëu quyët căc vân de duoc dÔ câp duói dây vă Ông Trân Lë Huy bâo căo kët quâ biôu quyët, cv

thë nhu sau:

NÔi dung 1:

Thông qua Băo căo kĆt quâ hoąt dÔng cho năm tăi chinh kĆt thóc ngây 3 1/12/2018 cua Quy.

Đąi hÔi Nhâ dâu tu dă thÓng nhât thông qua vói t} lę biôu quyĆt nhu sau:

• Nhât tri: 6 phiôu, dąi dięn cho 4.771.600 chfrng chi quy tuong (mg 100%

tông sÓ chiîng chi quy tham gia biëu quyët, tuong tng 95,43% tâng sÓ chfrng chi quy

luu hânh tąi ngây dăng ky cuôi ciłng tô ch(rc Dąi hÔi Nhâ dău tu (20/03/2019).

• Không nhât tri:( () ) phiĆu.

• Không có 0 ) phiĆu.

NÔi dung 2:

Thông qua Bâo căo Ngân hâng giăm săt dinh kčm băo câo tăi chinh kiëm toăn cua Quy dugyc

trinh bây tąi Đąi hÔi.

Đąi hÔi Nhâ dău tu dă thÓng nhât thông qua vói ť lę biëu quyĆt nhu sau:
• Nhât tri: 6 phiĆu, doi dięn cho 4.771.600 chirng Chi quy ttrong ťrng 100%

tÔng sÓ chirng chi quy tham gia biĆu quyĆt, tuong irng 95,43% tÓng sÓ chirng chi quj

luu hânh tąi ngây dăng kS cuÓi căng td chi'rc Đąi hÔi Nhâ dâu tu (20/03/2019).

• Không nhât tri:( () ) phiĆu.
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• Không có S' kiĆn:( 0 ) phiĆu.

NÔi dung 3:

Thông qua Bâo căo tăi chinh dă kiĆm toăn cho năm tâi chinh kĆt thóc ngây 3 1/1 2/2018.

Đąi hÔi Nhă dâu tu dă thÓng nhât thông qua vói t} IÔ biëu quyët nhu sau:
• Nhât tri: 6 phiëu, dąi dięn cho 4.771.600 chťrng chi quy ttrcyng ťrng 100%

tông sô ch(rng chi quy tham gia biĆu quyĆt, tuong (rng 95,43% tÓng sÓ chtîng chi quy
luu hănh tąi ngây dăng kS' cuôi căng td chťrc Đąi hÔi Nhâ dâu tu (20/03/2019).

• Không nhât tri:( 0 ) phiĆu.

• Không có S' kiĆn:( 0 ) phiĆu.

NÔi dung 4:

Thông qua phuong ăn KHÔNG phân phÓi Ivi nhuân cho Nhâ Đâu tu năm tăi chinh 2018 ctia
Quy .

Đąi hÔi Nhâ dău tu dă thÓng nhât thông qua vói ť lę biëu quyĆt nhu sau:

• Nhât tri: 6 phiĆu, dąi dięn cho 4.771.600 chćrng chi quy tucyng (rng 100%

tông sÓ chirng chi quy tham gia biëu quyët, tuong frng 95,43% tâng sô chirng Chi quț

luu hânh tąi ngây dăng k' cuôi căng tô chirc Đąi hÔi Nhâ dâu tu (20/03/2019).

• Không nhât tri: ( 0 ) phiĆu.

• Không có y kiĆn:( 0 ) phiëu.

NÔi dung 5:

Thông qua qua kĆ hoąch hoąt dÔng năm 2019 cua Quy.

Đąi hÔi Nhâ dâu tu dă thÓng nhât thông qua vói tS' le biĆu quyĆt nhu sau:
• Nhât tri: 6 phiëu, dąi dien cho 4.771.600 chťrng chi quy tuong (rng 100%

tâng sÓ ch(rng Chi quy tham gia biëu quyët, tuong Ľrng 95,43% tông sô chirng chi quy
luu hânh tąi ngây dăng k' cuÓi căng td chirc Đąi hÔi Nhâ dâu tu (20/03/2019).

• Không nhât tri: ( 0 ) phiĆu.

• Không có y kiĆn:( 0 ) phiĆu.

NÔi dung 6:

Thông qua vięc Iva chen Công ty TNHH Ernst & Young Vięt Nam thvc hięn Vițc kiĆm toăn
Băo câo tăi chinh coa Quy cho năm tâi chinh kĆt thńc 3 1/12/2019.

L)ąi hÔi Nhâ dâu tu dă thÓng nhât thông qua vói t} IG biću quyĆt nhu sau:
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• Nhât tri: 6 phiĆu, dąi dięn cho 4.771.600 ch(rng chi quy tuong ťrng 100%
tông sÓ chťrng Chi quy tham gia biëu quyôt, tuong (rng 95,43% tông sÓ ch(rng Chi quj
luu hânh toi ngây dăng kS cuÓi eiłng tô ch(rc Đąi hÔi Nhâ dâu tu (20/03/2019).

• Không nhât tri:( 0 ) phiëu.

• KhôngcóS' kiĆn:( 0 ) phiĆu.

NÔi dung 7:

Thông qua qua kĆ hoąch chi phi năm 2019 cua Quy.
- Thuc hięn chi trâ chi phi cua Quy theo căc mćrc quy dinh tąi DiČu IÔ Quy vâ bân căo bąch.
- Mirc thi lao cho căc thănh viën Ban dąi dięn Quy lâ 0 dÔng/thăng/nguôi cho năm tâi chinh
kĆt thóc ngây 31/12/2019.

Đąi hÔi Nhâ dâu tu dă thÓng nhât thông qua vói ť lę biëu quyĆt nhtr sau:
Nhât tri: 6 phiĆu, dąi diën cho 4.771.600 chťrng chi quj tucyng ting 100%
tông sÓ ch(rng Chi quy tham gia biĆu quyĆt, tuong ťrng 95,43% tâng sÓ ch(rng Chi quy

luu hânh tąi ngây dăng kS cuÓi căng tô chťrc Dąi hÔi Nhâ dâu tu (20/03/2019).

• Không nhât tri:( 0 ) phiĆu.

Không có S' kiĆn:( 0 ) phiĆu.

NÔi dung 8:

Ngây 30/01/2019, US' ban chćrng khoăn Nhâ nuóc căp giây phćp thânh lâp vâ hoąt dÔng sÓ

57/GP-UBCK cho CÔNG TY CÓ I)HÂN QUÂN LS' QUS' THUONG thay thć vâ kć thira

tât câ căc quyën vâ nghîa vu CÔNG TY TNHH QUÂN QUS' KS' THUONG.

Thông qua dâ xuât câp nhât ląi ten Công ty Quân IY Quy tąi ĐiČu IÔ Quy thânh Công ty CÔ phân

Quân IS' Quy KY Thtrong theo thvc tĆ hoąt dÔng cua Quy.

Công ty CÔ phân Quân IS' Quy Kj Thurong së có trăch nhięm diČu chinh vâ bd sung nÔi dung

thông tin nëu tren tąi DiČu lë Quy căng nhtr câp nhât tren căc tăi lięu khăc ctia Quț.

Đąi hÔi Nhâ dâu tu dă thÓng nhât thông qua vói t} 1$ biëu quyĆt nhu sau:

• Nhât tri: 6 phiĆu, dąi dięn cho 4.771.600 ch(rng chi quy tuong (rng 100%

tâng sÓ ch(rng chi quy tham gia biôu quyĆt, tuong ťrng 95,43% tâng sÓ cluîng chi quy

Itru hânh tąi ngây dăng ky cuÓi cong tÓ ch(rc Đąi hÔi Nhâ dâu tu (20/03/2019).

• Không nhât tri:( 0 ) phiĆu.

• Không có y kiĆn:( 0 ) phiĆu.
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IV- Thông qua Biôn bân, Nghi quyet vâ kĆt thóc dai hôi:

Sau khi nghe Ban thłr doc Biën bân, Nghi quyët Đąi hÔi Nhâ tu thuông niën năm tăi
chinh 2018 cua Quy Đâu tu Bât dÔng sân Techcom ViÔt Nam (TCREIT), f)ąi hÔi dă thÓng nhât
thông qua Biën bân, Nghi quyôt Đąi hÔi vói t}' IÔ biĆu quyët nhu sau:

Đąi hÔi Nhâ dau tu dă thÓng nhât thông qua vói ť lę biôu quyĆt nhtr sau:
• Nhât tri: 6 phiĆu, dai diÔn cho 4.771.600 chfrng chi quy tuong Ľrng 100%

tông sô chfrng chi quy tham gia bieu quyët, tucng (rng 95,43% tông sÓ chćrng chi quy
luu hănh tąi ngây dăng cuÓi căng tô chirc Dąi hÔi Nhâ dâu tu (20/03/2019).

• Không nhât tri:( 0 ) phiĆu.

KhôngcóS' kiĆn:( 0 ) phiĆu.

Đąi hÔi Nhâ Đâu tu thtrbng niën năm tăi chinh 2018 cua Quy E)âu tu Bât dÔng sân Techcom
ViÔt Nam (TCREIT) dă kĆt thóc tÓt dęp vâo lăc 16h30 ngây 12 thâng 04 năm 2019.

BAN THU

Bă NGUYËN CÂM LINEI

xĂc NH A CÔNG TY UÂN LS'

côNG TY
Cô PHÎN

* OUÂN Lf
K? THU NG

G LUU DUNG

CHU TOA ĐOÂN

Ông NG XUÂN MINH

xĂc NHÂN CUA NGÂN HÂNG GIĂM SĂT

ông ĐOÂN HOÂNG
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