


 

Date / Ngày: 29/11/2022 

 

To / Kính gửi: General Meeting of Shareholders / Đại Hội Đồng Cổ Đông 

  Board of Directors / Hội Đồng Quản Trị  

No Va Land Investment Group Corporation (the “Company”) / Công Ty 

Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va (“Công Ty”) 

 

 

 

Dear Sir or Madam, 

Kính thưa Quý vị, 

Following discussions with the Company, I, the undersigned, hereby confirm that the Company 

and I have mutually agreed that I hereby resign from my position as an Independent Member 

the Board of Directors of the Company from 30 November 2022.  

Sau khi thảo luận với Công Ty, tôi, người ký tên dưới đây, bằng văn bản này xác nhận Công Ty 

và tôi đã cùng thống nhất việc tôi bằng văn bản này từ nhiệm chức vụ Thành viên Độc lập Hội 

Đồng Quản Trị của Công Ty từ ngày 30/11/2022.   

I hereby request that a notice of this resignation letter be given to the person in charge of 

corporate governance of the Company and to the relevant government bodies and stock 

exchanges and the Company to take required steps under the law to complete at the soonest. 

Kính đề nghị Công Ty thông báo về thư từ nhiệm này đến Người phụ trách quản trị doanh 

nghiệp của Công Ty và các cơ quan chức năng cũng như các sở giao dịch chứng khoán hữu 

quan, đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết theo luật trong thời gian sớm nhất. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

[Remainder of page intentionally left bank. Signature page follows. 
Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống. Chữ ký ở trang tiếp theo.]  
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Yours faithfully, 

Trân trọng, 

 

By / Chữ ký:____________________ 

Name / Tên: Jeffrey David Perlman 
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