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BI 1101 BONG CO BONG THTfNG NIEN NAM 2014 
CONG TY CO PHAN VT LIEU  BIN VA VIEN THONG SAM CTXYNG 

Dja chi trii sâ chInh: Khu cong nghip Long Thành, dung so^ 1, xã Tam An, huyn Long 
Thành, tinh Dông Nai. 

Giy chng nhn DKKD s6 3600850734 thay di ln thir 5 ngày 1 31/08/201 31 no'i cap: PhOng 
DKKD so KH&DT tinh Dông Nai. 

Ngành nghe^ kinh doanh: San xut, lp rap các thit bj, vt lieu din Va vin thong. Mua ban, 
xuât nhp khu, dai  l k giri: Thiêt b, nguyen vt lieu  din và viên thOng, hang kim khI 
din may. Xây drng cOng trinh dan dixng, cong nghip. Trang trI ni that. San xuât kinh 
doanh các san phâm khung nhOm, trAn nhOm, trãn kim loai. 

Th&i gian: 	Bt d.0 lüc 8 gRi 30 ngày 21 tháng 03 näm 2014 

Dja dim: 	Cong ty C65  phn Vt lieu Din và Vin thông Sam Cuing 

KCN Long Thành, dung so^ 1, xA Tam An, huyn Long Thành, tinh Dng Nai 

I - KHAI MAC Di?d  HQI 

1.Thành phn tham dir: 

- Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Ban di&u hành nhim lç$' 2009-2014. 

- 40 co^ dông di din cho 2.567.362 c6 phn có quyn biki quyk 

2. TInh ho p pháp cUa Dai  hi 

Dai hi dã nghe Ong Ph?m Cu - TruOng ban thm tra tu cách co^ dông báo cáo kt qua kim 
tra tu each cô dông (co biên bàn kèm theo): 

- Tong s6 c o^ ph.n cUa Cong ty: 3.078.153 c o^ phn 

- Tong s6 c6 dông du?c mi tham dir Di hi: 552 c6 dông di din cho 3.078.153 Co 

phân có quyen biêu quyêt. 

- S6 dai biu là c6 dOng sOh&u ho.c duçic Uy quyn tham dir co mat là: 40 c6 dông 4i 
din cho 2.567.362 co phan chiêm t 16 83,41% tong so cô phán có quyên biêu quyêt. 

- Can cir Lust Doanh nghip dd dugc Quc hi nuOc Cong hàa XHCN Vit Nam thông 
qua ngày 29/11/2005 và Diêu 16 cUa Cong ty, Di hi CO dOng thung niên näm 2014 
Cong ty Co phân V.t lieu Din và Viên thông Sam Cuing là ha p pháp và dü diêu 
kin dê tiên hành Di hi. 
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100% co^ dông có quyn biu quy&, có mt ti Di hi dA biu quyt thng nht báo cáo thm. 
tra tu cách c 0 dông. 

3. Ong Phm Ngçc Tu.n, ChU tjch HDQT dQc din vn khai mac Di hi. 

4. Quy che lam vic và Chuang trmnh Di hOi 

Ong Tr.n Vn Dwing thay mt Ban t6 chrc thông qua Quy ch lam vic và Chuang trInh 
cüa Dai  hi. 100% cô dông có quyên biêu quyêt có m.t tai Dai  hi dà biêu quyt thông nhât 
Quy chê lam vic Va chucmg trInh cüa Dai  hi. 

II— DOAN CHU TJCH, BAN THU KY DiI 1101  
1. Bu Doàn Chü tch fai hOi 

Dê  Mu hành Di hi, Dai  hi dâ tin Minh Doàn Chü tjch daihi.  Sau khi nghe danh 
sách dr kiên do Ban to chrc giâi thiu, 100% cô dông Co quyên biêu quyêt cO mt tai Dai 
hi dâ biêu quyet thông nhât bâu Doàn Chü tjch gôm các thành viên: 

1.Ong Pham NgQc Tu.n - Chü tjch HDQT 	- Chü tjch Doãn chU tjch 

2. Ba H Thj Thu Hi.rang - Phó ChU tjch HDQT 	- Uy viên Doàn chiX tjch 

3. Ong Nguyn Thin Cãnh - UV HDQT, Tng giám d6c - Uy viên Doàn chü tjch 

2. Bu Ban thuk 

100% cô  dong CO quyn biu quyt Co mt tai Dai hOi dA biu quyt thong nht Ban 
thu k go- m: 

1. Ong Tr&n Van Duong 	- Tru6ng Ban 

2. Ong Nguyn HuS'nh  Toai 	- tJy viên 

3. Bu Ban kim phiu 

100% co^ dOng cO quyn biu quyt có m.t tai Dai hi dâ biu quyt th6ng nht Ban 
kiêm phiêu gOm: 

1.Ong PhmCi'r 	 - TruingBan 

2. Ong Nguyn Thành Trung 	- Uy viên 

3. BA Hunh Thj Kim Oanh 	- Uy vien 

rn— CAC BAO CÁO DUC TRINH BAY TRIfOC DI HQI 

1. Dai  hi dã nghe ông Nguyk Thin Cânh, UV HDQT, Tng giám dc thay mat 
HDQT d9c các báo cáo: 

- Báo cáo k& qua thrc hin k8 hoach S)D và d.0 tu näm 2013. 

- Báo cáo qu5' tin luang và thi lao cüa FQT, BKS, TK.HDQT näm 2013. 

- KhoachSXKDvàdutunäm2O14. 

2. Dai  hi dã nghe ông Phm Ngçc Tuk, Chü tjch HDQT thay mt HDQT Báo cáo 
hoat dng ciia HDQT näm 2013, nhim k' 2009-2014 và kê hoch hoat dng nãm 
2014, djnh huàng hoat dng HDQT thim k5' 2014-2019. 

('An' fv ( 44n VM lvii fln vA Vi4n fhAnc Awn Circnc' (%AMFVfl) 	 Trnc 9. 



____ 	n bn DlTDCD thirdfi8 nin nin 2014 

3. Di hi cIA nghe ông Nguyn VAn Trumg, Truông ban kim soát thay mt BKS d9c 
báo cáo thAm tra kêt quA hoat dng san xuât kinh doanh và dâu tu XDCB nm 2013. 

4. Di hi cIA nghe baHo^ Thj Thu Huong, Phó Chü tjch HDQT báo cáo các tä trInh: 

- To trInh v vic phán ph6i lçii nhun nAm 2013 

- TO trInh v8 vic lira ch9n dan vi kim toán BCTC nni 2014. 

- TO trInh v8 vic phát hành c6 phiu tang vn diu 1. 

- TO trInh v8 vic si'ra di, bo^ sung Di&u 18 cong ty. 

IV - BAU CU 1101 BONG QUAN TRj, BAN KIEM SOAT NHIM KY 2014-2019 

1. Ong Ph?m Ngoc Tun thay m.t HDQT, BKS nhim k' 2009-2014 tuyên b6 kt thüc 
nhim k' và giao 14i  cho  Dai  hi dông cô dông giói thiu üng viên bâu HDQT, BKS 
thim k5' 2014-2019. 

2. Ong Pham Ngçc Tun 1&y kiin c6 dong v8 s6 lucing irng viên bu HDQT và BKS. 
100% Co dong có quyên biêu quyêt tai dai hi thông nhât gici thiu 6 üng viên dê bâu 
lay 5 thành viên HDQT và giài thiu 4 irng viên dê bAu 1y 3 thành viên BKS. 

3. Dcc quyt djnh s6 04/2014/QD-HDQT ngày 13/03/2014 cüa Cong ty CP Du tu và 
Phát triên Sacom ye vic cir di din vn và tham gia HDQT, BKS, gôm: 

HDQT gm: 

- Ong Nguyn Van Kiu 

- Ong Nguyn Van TruOng 

- Ong Nguyen Thin Cânh 

Ban kim soát gm: 

- BA Phm Thj Thanh ThUy 

- BA Dinh ThjHoàiB.c 

- Ong Phan Ho^ Hoàng BAo 

4. Hi dng quAn trj duang nhimgiâi thiu cAc rng viên b&u HDQT, BKS gm: 

HDQT gm: 

- Ong Phm Ngçc Tu&n 

- Ba H6 Thj Thu Huang 

- OngBüiVQvânHoa 

Ban kim soát gm: 

- Ong Nguyn XuAn Thing 

5. 100% co^ dông có quyn biu quyt tai dai hi th6ng nh.t danh sách fmg viên bu 
HDQT và BKS, gOm: 
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Danh sách trng viên Hi dông quãn trj (xêp theo van ABC): 

1. Ong Nguy Thin Cành 

2. Ong Büi Vu Van HOa 

3. Ba Ho Thi Thu Huang 

4. Ong Nguyn Van Kiu 

5. Ong Nguyn Van Truông 

6. Ong Pham NgQc Tu.n 

Danh sách ing viên Ban kim soát (xp theo vn ABC): 

1. BàDinh Thi Hoài B.c 

2. Ong Phan H6 Hoàng Bão 

3. Ong Nguyn Xun Thing 

4. Ba Phm Thj Thanh Thüy 

6. Ong Pham Ci:r, Tri.r&ng ban kim phiu thông qua quy che^ bu cir HDQT, BKS. 100% 
cô dông CO quyên bO phiêu tai dai hi thông nhât quy chê bâu cr HDQT, BKS nhim 
kS' 2014-2019. 

Dai hi thirc hin bu dr HDQT, BKS nhim kS'  2014-2019 

- Dai hi nghi giãi lao 10 phüt. 

- 10 gR 45 di hi tip tuc  lam vic. 

V - THAO LUN YE CAC BAO CÁO NAM 2013 VA CAC CHI TIEU KE HOCH 
NAM 2014 

1. Các kin dóng gop cüa c6 dOng 

MSCD 004 di din 33,13% -,,on: 

- Näm 2013 Cong ty thirc hin rt t& kt qua kinh doanh, SO v6ri các dan vi cing ngành 
kêt qua nay the hin n6 lrc rt cao cüa Ban lãnh dao  và ngi.thi lao dng. Nhim kS' 
HDQT, BKS mài mong rang cOng ty tiêp tc phát huy kêt qua nay. 

- Ve djnh hucng trung han,  dài  han:  cn quan tam phát trin vào 2 lTnh vrc là phu kin 
din và vin thông. 

- Ban diu hành cn xem xét no, t' 16 no và t)' 16 no qua han  d có các giài pháp thu 
hOi no phü hçp. 

MSCD 036 di din 0,11% vn: 

- Là 1 c6 dOng tOi thy rt vui v6 kt qua kinh doanh näm 2013 cüa Cong ty. 

- Dinh huong phát trin và quàn J rt tt. LTnh virc thuê bao quang can tap trung tAng 
nAng hrc, nâng chat lung dé có kt qua tot han, xem xét den chat luçng cüa bao bi. 

- Di vâi san phm composite: quan tam dn khuOn mu d san phâm t& han, giâm 
chi phi xr l (nêu co). 
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- Ve các quy che^ tin hrang và tài chInh theo kinnghj cUa Ban kim soát là dung vi 
có nh&ng thay dôi ye quy djnh cüa Nhà nuic ye tiên luong. 

2. Phan trã Iôi 

Ong Tun - Chü tjch HDQT trã lôi: 

Nguôn lirc tài chInh mOng do in it, läi suit cao là mt trong nhQng khó khãn l&i ci:ia 
cong ty khi m& rng linh virc san xuât kinh doanh. Tuy nhiên trong djnh hudng phát 
triên cüa cong ty vn có nhthig huàng di phi hçip vó'i näng lçrc cot lOi và là the mnh 
cüa cong ty. 

Ong Cãnh - Tong Giám dc trã 1ôi: 

- Ve bao bI san phm: chü tnrcrng cüa cong ty sê có sij thay di cho phü hgp vOi ch.t 
Iuccng Va giá ca. 

- Các quy che^ quãn tr, quán l phai thu'ng xuyên thay di de^ phii hcp vi thrc th cüa 
cong ty. Doi vài tiên luong se xem xét ye quan diem do là mt khoãn chi phi hay 
khoãn dâu tu dê xây dçrng quy chê phi hcp. 

VI- BIEU QUYET THONG QUA CAC BAO CÁO NAM 2013 VA CAC CHI TIEU 
KE HOiCH NAM 2014 

BA Ho Thj Thu Huong diu khin Di hi biu quyt thông qua các ni dung 

1. Di hi Wu quyt thông qua các chi tiêu nàm 2013, gOm: 

1.1 Thông qua Baa cáo cüa HDQT, Ban diu hành, Ban kim soát và Báo cáo tài chinh 
näm 2013 dâ duçc Cong ty TNHH Djch vii Tir van Tài chInh Kê toán và Kiêm toán 
Nam Vit (AASCN) kiêm toán, kêt qua kinh doanh nhu sau: 

- Doanh thu thun: 	 148.992.113.164 dng 

- Tong lçii nhu.n truâc thus: 	8.9 13.339.299 dng 

- Tong 1ç'i nhun sau thud: 	7.992.303.925 dng 

T ij biEu quyét t/iô'ng nhâ't là 100%. 

1.2 Thông qua phuong an phân phi Içi nhun nãm 2013 

Lçri nhun chu'a phân phi tai 31/12/2013 

Phân phi lçii nhu.n näm 2013 nhu sau: 

- QQy dr phOng tài chinh [5%] 

- QQy chinh sách xã hôi [1%] 

- QQy khen thuang, phüc lçii 

- QQy d.0 tl.r phát trin [5%] 

- Chi trã co tirc b&ng tin [12%] 

- Thu&ng vuçrt chi tiêu KH lçi nhun 30% theo NQDHCD 

- Tong phân phi lqi nhun 

8.286.173.250 d 

399.6 15.000 d 

79.923.000 d 

2.100.000.000 d 

399.615.000 d 

3.693.783.600 d 

447.69 1.000 d 

7.120.627.600 d 
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' - Lqi nhu A n con 13i chtra phaA n phoi 	 1.165.545.650 d 

T5 1 bilu quyit thóng nI,t là 100%. 

1.3 Thông qua báo cáo qu5' tin luang và thi lao HDQT, BKS, TK. HDQT nAm 2013 

- Tong qu5 tin luangnäm 2013: 	13.463.833.573 dng 

- Tong thü1ao näm 2013: 	1.078.983.179 ding 
A 	A 	A • 	o Ty lçA  bteu quyet thong n/tat la 100% 

1.4 Thông qua báo cáo thm tra k& qua ho.t &ng SXKD và du tu nm 2013 cUa Ban 
kiêm soát. 

Tfl bilu quylt thong nlztt là 100% 

2 Di hi biu quyt thông qua các chi tiêu U hoch näm 2014 

2.1 Ke^ hoch sin xut kinh doanh näm 2014 

Chi tiêu 	 Nm 2014 	SovóinAm2Ol3 

- Doanh thu thuAn [t' dng] 
	

1ft00 	120,81% 

- Lcrinhuntruâcthu [trdng] 	 10.00 	112,19% 

- Lçi nhun sau thu [ti' dng] 	 9,00 	112,61% 

- Chi phi khAu hao TSCD [t5' dng] 	 3,00 	136,36% 

- Dan giá tin luang dngI1.000d LN truâc luang 	574 	100,00% 
và tong qu5' tiên hrong tôi thiêu 8,8 t dOng 

- Thu lao HDQT,BKS,TK.HDQT [dngI1.000d LN 	46 	100,00% 

Trixâc luang] và tng qu5r thu lao t6i thiu 696 triu &ng. 

- T' 18 chi trã cÔ trc [%] 	 12% 	100,00% 

- Mj'rc thu&ng vuçlt ke^ hoach lçñ nhun duqc nh.n là 30%/ph.n vi.rçlt sau thud. 

Tj l bku quyit th6ng nh& là 100%. 

2.2 Ke hoch dau ttr nam 2014 

TT Dçr an du tir 	 1 DVT 	I Tong mfrc du tir 

1 D.utumáyépnhiraCPS USD 	 90,000 

2 Khuôn mu cho san phAm CPS Tr.dng 	 1,500 

3 Nba xung giai don 2 - block 1 Tr.dng 	 4,000 

4 Xe ôtô 7 ch ngi  Tr.dng 	 800 

Cong Tr.tng 	 6,300 

USD 	 90,000 

1) l bilu quyit thong n/tOt là 100%. 

f1 	_LF1t_1_TL 	 fAMF'Pl'T\ 
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3. Lisa chçn don vi kim toán Báo cáo tài chInh näm 2014 
Di hi üy quy&n cho HDQT lira chçn dan vi kim toán Báo cáo tài chInh näm 2014 

trong sO các cOng ty sau: 
- COng ty Tu v.n Ke^ toán VA Kim toán Vit Nam (AVA) 
- Cong ty TNHH Dch vi Tu vn Tài chInh K toán và Kim toán Nam Vit (AASCN) 
- Cong ty TN}II-I Ki&m toán và Tu vk Tài chinh (IFC-ACAGroup) 
- Cong ty TNHB djch vii tu vktài chInh Kê  toán và Kim toán phia Nam (AASCS) 

- COng ty TNHH djch vi tu v&n tài chInh Ke^ toán và Kim toán (AASC) 

Tj If biu quyIt thong n/i it là 100%. 
, 	 . 	 hi §n 	

. 
4. Phat hanh co phieu cho co Ong hiçn hiru de tang von die

Au lç 

4.1 L do: bo^ sung vn hzu dng nhm thrc hin t& các chi tiêu ve^ san xu&t kinh doanh. 

4.2 Mi'rc v6n tang, s6 hiçing và giá trj phát hành: 

- Von diu 18 ti ngày 31/12/2013: 30.781.530.000 dng tuang img vi 3.078.153 cô 
phân. 

- Phát hãnh them 30% so vâi On diu 1 ti ngày 31/12/2013 vài mirc vn tang 
9.234.450.000 dOng theo mnhgiá tuang throng vâi 923.445 cO phãn. 

- s6 hrçrng và giá trj phát hành (theo mnh giá) : 923.445 CP x 10.000 d/CP = 
9.234.450.000 dOng 

4.3 Giá phát hãnh: khOng thp han 10.000 dng/c ph.n. 

4.4 D65  i tt.rcTng và phuang thirc: Phát hành cho c 05  dOng hin htiu 

+ Phát hành quyn rnua cho cO dông hin hI?u vái t 10 thtc hin quyn 10:3. Mi c 
d6ng s& hiu 01 cô phiêu ti thài diem chôt danh sách cô dOng sê dugc hu&ng 01 
quyên mua, va cü 10 quyên mua thI duçic mua 03 cô phân phát hành them. So^ cc 
phân mua sê duçic lam trôn xu6ng den hang darn v. 

4.5 Thñ gian phát hành: Sau. khi di.rçic UBCK Nhà nuâc cho phép. 

4.6 Xi:r 1 cO^ phiu lê và c6 phiu khOng mua hit: DHDCD Uy quyk cho HDQT xr 1 c 
phiu lé, cO phiêu khOng mua heft. Cu the: so co phiêu lé, so cô phiêu do cô dông không 
thc hin quyên và so cô phiêu CO dông thc hinquyên không hêt (nu co) s duqc HQi 
dOng quãri trj Cong ty phán phOi cho nhthig dOi tuclng khác theo nhQng diêu kin phü 
hop. 

4.7 Mic dIch huy dng v6n: S6^ tin thu duçc tir dçTt phát hành 1.n nay nhm miic dIch bt 
sung von h.ru dng de phiic vi cho hoat dng san xuât kinh doanh. 

4.8 DHDCD thng nht chü truang phát hành cO^ phiu d8' tang vn diu 18 d6ng thai fly 
quyenchoHDQl: 

- Quyet dnh giá phát hành nhi.rng khOng duçic thâp han 10.000 dOng/co phãn 
- Thrc hin các thu tic theo quy dnh ye phát hành, thai diem phát hành, thai diem 

niêm yet bO sung cO^ phiêu phát hành Va däng k kinh doanh lai  vói các ca quan 
quãn l Nhà nuâc theo quy djnh. 

Tj l bilu quyit thing n/i it là 100%. 
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5. Ve sfra diii Diu le^ cüa Cong ty 

- 	DHDCD th6ng nht sira di khoãn 1 diu 5 mvc  II: Vn diu l, c phAn, c dông 
sang lp cüa Diêu 18 Cong ty cho phü hçrp vOi von diêu 18 mOi sau khi phát hãnh thng 
vôndiêul. 

- 	DHDCD Uy quy&n HDQT chinh sra, k phát hành diu l sra dM và däng k kinh 
doanh lai theo ding quy djnh cüa pháp lu.t. 

Tfi l biu quyil thóng nlzñt là 100%. 

VII— BAO CÁO KET QUA KIEM PHIEU 

1. Ong Phm C, Trixâng ban kim phiu báo cáo k& qua kim phiu bu cir HDQT, BKS 
vOi thOng ngiI?Yi trüng c1r gôm: 

HDQT: 

1. Nguyn Vn Ki&u 

2. Ph?m NgQc Tun 

3. H6 Thj Thu Hucmg 

4. Nguyn Thin Cãnh 

5. Nguyn Vn Tnxng 

Ban kim soát: 

1. Phm Thj Thanh ThUy 

2. Dinh Thj Hoài Bc 

3. Nguyen Xuãn Thng 

100% co^ dong có quy&n bO phMu tai dai hi thng nh&t k& qua b.0 HDQT, BKS nhim k' 
2014-2019. 

2. HDQT và BKS nhim k' 2014-2019 ra m.t dai hOi. Ong Phm Ngçc Tuk thay m.t 
HDQT, BKS cam an cô dong và hra hoàn thành nhim vii 

Vifi - THONG QUA NGHJ QUVET, BIEN BAN VA BE MiSC 1)41 HQI 

1. Ong Trn VAn Duxing dcc Nghj quyk Dai hi dng c6 dông thuong niên nAm 2014. 
Dai hi biu quyt thông qua Nghj quyt Dai  hi dng c dông thuing niên näm 2014 
vâi t' 18 thông nhât là 100%. 

2. Ong Trn VAn Duang dc Biên bàn Dai  hi dng c dông th.róng niên nAm 2014. 

Dai hi biu quyt thông qua Biên bàn Dai hi dng c6 dông thumg niên nãm 2014 
vOi t) 18 thông nhât là 100%. 

3. Ong Phm Ngc Tun be^ mac Dai hQi. 

('Ano fv (' r,hn VAf 1ii fln ,ni Vn fl,Ancj Rfl (Thf1nc (AMFVFJ' 	 Trno S 
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Biên ban d.rçc lp vào hM 12 gRi 00 ngày 21 thang 03 nãrn 2014 ngay sau khi chuong trinh 
nghj sr cUa Di hOi  kêt thUc. 

DOAN CHU TICH 

CAC UY VI EN 

C6 PHXN 

VIENTHÔNO 
SAM CON 

Phm Ngc Tuân 
	

Ho' Thj Thu throng 
	

Nguyn Thin Cãnh 

BAN THU KY 

Tru'öng ban 
	

Uy vien 

Trân Van Du'ong 
	

Nguyen Hunh Toi 

/ 
Li 
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