
CONG TY CO PHAN 
CO BIN LILNH 
S6: 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip — Tr do — Htnh phüc 

Tp.H ChI Minh, ngày j.fltháng 11 nám 2019 

HQI BONG QUAN TRI 
CONG TY CO PHAN CO BIN LiNH 

- COn c& Lut Diu tit s 67/2014/QH13 dO dircxc Quc hi thông qua ngày 26/11/2014. 
- COn th GiOy chzng nhán dOu tw ra nzthc ngoài GiOy ching nhn ddu tu' ra nwàc ngoài md sO 

271/BKH-DTRNN ngOy 27 tháng 8 nOm 2019 và GiOy chiiig nhn dOu tu' diêu chinh mO sO 
271/BKH-DTRNN-DCJ ngày 21 tháng 9 nOm 2009 cza GOng Co phOn Go' Din Lgnh. 

- COn th Diêu l Cong CO phOn Ca Din Lgnh. 

QUYET BINH: 

Biu 1:  Chm dü't dir an du tu' Transorient Pte. Ltd. tai  Singapore theo Giy chrng nhn du tu' ra 
nu'âc ngoài ma so 271/BKH-DTRNN ngày 27 tháng 8 nãm 2019 và Giây chrng nh.n dâu tu' diêu 
chinh ma so 271/BKH-DTRNN-DC1 ngày 21 tháng 9 näm 2009 do B Kê hoch và Dâu tu cap 
cho Cong ty Co phân C Din Lnh. 

Biu 2: Thrc hin các thu Wc trá Ii GiAychá'ng nhn dâu tu ra nu'c vã các thU tVc  có lien 
quan khác ti các Co quan nba nuàc có thâm quyên dê châm dirt dir an dâu tu' ti nu'c ngoài theo 
quy dlnh  ct:ia pháp lut ye dâu tix. 

Biu 3: Oy quyn cho Tng Giám c1c - Ngisi di din theo pháp 1ut cUa cong ty tin hânh các 
thU tVc  chm dirt dir an dau ttr tai  nu'âc ngoài theo quy djnh cUa pháp lust. 

Biu 4: Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k, Tng Giám dc và nhctng nguôi có lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay. 
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