
CONG TY c6 PHAN VT LIEU DIN vA VIEN THÔNG SAM CUONG 	CNG HOA XA HI CHÜ NGHIA VIT NAM 

VPDD: 135/1/130 Nguyn HCru Cânh, P.22, 0. Binh Tharlh, IP. HCM 	 Dc Up T1 Do- Karth Phüo 
Tel: +848 35513733 - 35513734 	Fax: +84 8 35515164 	 .......... ooOoo ---------- 
Website: www.sametel.com.vn  E-mail: sametel@gmail.com  

S: 08/2014/NQ-DHDCD 	 Long Thành, ngày 21 tháng 03 nàm 2014 

NGH QUYET 

BI HQI BONG CO BONG THIfONG NIEN NAM 2014 
CONG TV CO PHAN VAT LIEU DIN VA VIEN THONG SAM CUYNG 

- Can cir Ludt Doanh nghip so 60/2005/QH1 1; 

- Can cd Dieu 18 cüa Cong ty C6^ phn Vt 1iu Din và Vin thông Sam Ct.thng; 

- Can ci'r Biên bàn Dai  hi dng co^ dông thumg niên nàm 2014 so^ 07/2014(BB-
DHDCD ngày 21/03/2014. 

Di hi dng cô  dOng thuO'ng niên näm 2014 thng nht: 

QUYET NGHI 

Diu 1: Thông qua các báo cáo và chi tiêu kinh doanh näm 2013, gm: 

1.1 Thông qua Báo cáo cüa HDQT, Ban diu hành, Ban kiêm soát và Báo cáo tài chInh 
näm 2013 dã duçc Cong ty TNHH Dch vv Tu van Tài chInh Kê toán Va Kiêm toán 
Nam Viêt (AASCN) kiêm toán, két qua kinh doanh nhi.r sau: 

 -Doanhthuthun: 	 148.992.113.164 dng 

- Tong igi nhun tri.râc thus: 	8.9 13.339.299 dông 

- Tong igi nhun sau thu: 	7.992.303.925 dng 

1.2 Thông qua phuang an phân phéi lçii nhun närn 2013 

Lcii nhun chuaphân phi ti 31/12/2013 8.286.173.250 d 

Phãn phi lçii nhu.n nàm 2013 nhu sau: 

- QQy du phàng tai chinh [5%] 399.6 15.000 d 

- QQy chInh sách xã hi [1%] 79.923.000 d 

- QQy khen thuOng, phiic lçii 2.100.000.000 d 

- QQy du ti.r phát trin [5%] 399.6 15.000 d 

- Chi trã co tirc bang tin [12%] 3.693.783.600 d 

- ThrOng vuçt chi tiêu KB 1çi nhun 30% theo NQDHCD 447.69 1.000 d 

- Tong phân phi igi nhu.n 7.120.627.600 d 

- Lcii nhun con 1aj  chuaphânphi 1.165.545.650 d 
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1.3 Thông qua báo cáo quyt toán qu5 tin luang và thu lao HDQT, BKS, TK.HDQT 
nàm 2013: 

- Tong qu5 tin luang näm 2013: 	13.463.833.573 dông 

- Tong thu lao nãm 2013: 	1.078.983.179 dong 

1.4 Thông qua báo cáo thm tra kt qua hot dng SXKD và du tu näm 2013 cüa Ban 
kiêm soát. 

Diu 2: Thông qua ke^ ho3ch näm 2014 

2.1 KeA hoach san xut kinh doanh näm 2014 

Chi tiêu 
	 Nãm 2014 	So ,%,6i näm 2013 

- Doanh thu thu.n [t' dng] 
	

180,00 	120,81 % 

- Lçi nhun tnrrc thu [t dng] 
	

10,00 	112,19% 

- Lqi nhun sau thus [t' dng] 	 9,00 	112,61 % 

- Chi phi khu hao TSCD [tS' dng] 	 3,00 	136,36% 

- Dan giá tin luang [dng/1.000d LN truâc luang] 	574 	106,49% 
và tng qu5 tin luang t& thiêu 8,8 t dông 

- Thu lao HDQT,BKS,TK.HDQT [dng/1.000d LN 	 46 	100,00% 

truâc luang] và tng qu5 thu lao ti thiu 696 triu dng. 

- T1chitráctirc [%] 	 12% 	100,00% 

- Mirc th'ixrng vugt ke^ hoach lçxi nhun dlxçTc nhn là 30%/phn vuçt sau thu. 

2.2 Ke^ hoach du tu näm 2014 

TT 	 Dir an du t.r DVT Tng mfrc du tr 

1 	Du ti.r may ép nhua CPS USD 90,000 

2 1  Khuôn mu cho san ph Am CPS  Tr.a'ng 1,500 

3 	Nhà xu&ng giai doan 2 - block 1 Tr. d'ng 4,000 

4 	Xeôtô7chngM  Tr.dng  800 

Cong Tr.cthng 6,300 

USD 90,000 

Dieu 3: Thông qua vic lira ch9n don vi kim toán Báo cáo tài chInh nàm 2014 
Dai hi üy quyn cho HDQT lira ch9n dan vi kim toán Báo cáo tài chinh näm 

2014 trong so các cOng ty sau: 
- COng ty Tu vAn K& toán và Kim toán Vit Nam (AVA) 
- Cong ty TNHH Djch vi Tu van Tài chInE Ke^ toán và Kim toán Nam Vit 

(AAS CN) 

- COng ty TNHH Kim toán và Tu vAn Tài chInh (IFC-ACAGroup) 
- COng ty TNHH djch vu tu vAn tài chInh Ke^ toán Va Kim toán phIa Nam (AASCS) 

- Cong ty TNHH djch vii tu vAn tài chInh Ke^ toán và Kim toán (AASC) 

Trang 2 



Diêu 4: Phát hành c6 phiu cho c6 dông hin hü'u dê tang von diEu 1 

4.1 L do: bô  sung von luu dng nhm thirc hin tt các chi tiêu ye san xut kinh 
doanh. 

4.2 Mirc vé,n tang, s 0^ h.rcing v  giá trj phát hành: 

- Von diul tai ngày 31/12/2013: 30.781.530.000 dng tuang lrng vói 3.078.153 c 
phn. 

- Phát hành th6m30% so vài vn diu 16 ti ngày 31/12/2013 vai mirc v6n tang 
9.234.450.000 dông theo mnh giá tuang duung vài 923.445 cô phân. 

- S6 hrcng và giá trj phát hành (theo mnh giá) : 923.445 CP x 10.000 d/CP 
9.234.450.000 dông 

4.3 Giá phát hành: không th.p hon 10.000 dng/c phn. 

4.4 D6^ i tuçmg và phuang thrc: Phát hành cho c 0^ dông hien  htru 

+ Phát hành quyê'n mua cho có' dong hin hrru v&i t l tJntc hiçn quyn 10:3. Mi c 
dong s& ht?u 01 co phiêu ti thi diem chôt danh sách cô dong sê di.rçc huOng 01 
quyên mua, và cr 10 quyên mua thI duçc mua 03 Co phân phát hãnh them. So c 
phân mua sê duçc lam trOn xuông Mn hang don vi. 

4.5 Th?iyi gian phát hành: Sau khi di.rc UBCK Nhà nuâc cho phép. 

4.6 Xr 1 c0̂ phiu lê và c0^ phiu không mua ht: DHDCD üy quyn cho HDQT xi.r l 
co phi êu lé, cô phi êu khOng mua hêt. C the: So cô phiêu lé, so cô phiêu do cô dông 
không thrc hin quyen và so co phiêu cô dông thirc hin quyên không bet (neu co) 
sduçic Hi dong quãn trj Cong ty phân phôi cho nhthig dôi tung khác theo nhQng 
diêu kiin phü hgp. 

4.7 Miic dIch buy dng vén: S o^ tin thu thrgc tr dçit phát hành ln nay nh.m mi1c dIch 
bô sung von hru dng dê phiic vi.i cho hoat dng san xuât kinh doanh. 

4.8 DHDCD thcng nht chU truong phát hành cO^ phiu dê tang vn diêu 16 dông thi üy 
quyen cho HDQT: 
- Quyêt djnh giá phát hành nhung không di.rçc thâp han 10.000dong/co phân. 
- Thrc hin cac thu tiic theo quy djnh ye phát hành, thOi diem phát hành, thèi 

diem niêm yet bô sung cô phiêu phát hành vã dang k kinh doanh 1aj  vái các co 
quan quãn l Nhà nuâc theo quy djiih. 

Diu 5: Sü'a di, bo sung Diu 16 cüa COng ty: 

- 	DHDCD thng nht sira di khoãn 1 diu 5 m1c II: Vn diu l, co-  phan, c6 dông 
sang lp  cüa Diêu l Cong ty cho phi hçp vói vOn diêu 18 mài sau khi phát hành 
tang von diêu l. 

- 	DHDCD üy quyn HDQT chinh sira, k phát hành diu le s'Cra di và dang k kinh 
doanh lai  theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 6: Thng nht kt qua bu ci.r HDQT, BKS nhim 2014-2019, vOi danh sách trüng 
c11 cu the nhu sau: 

Hi dng quãn trj, gm các ông, bà: 

1. Nguyn Van Kiu 

2. Phm Ng9c Tun 
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3. Ho Thj Thu Huang 

4. Nguyn Thin Cãnh 

5. Nguyn Van Trumg 

Ban kim soát, gm các ông, bà: 

1. Phm Thj Thanh Thüy 

2. Dinh Thj Hoài Bc 

3. Nguyen Xuân Th.ng 

Dieu 7: Nghj quyt dã thrçic 100% cô  dong co quyn biu quyt cO mt ti Di hi biêu 
quyêt thông nhât thông qua. 

Diu 8: Dai  hi ding co^ dông thuOng niên näm 2014 giao cho HDQT, Ban diu hành 
có trách nhim triên khai thrc hin Nghi quyêt nay. Giao cho Ban kim soát tang cuông 
kiêm tra, giám sat vic thrc hin Nghj quyt cüa dai  hi. 

TM.DOAN CHU TICH  DAJ HQI 

,Hç It HDoAN 

fr' ONGT 	 / 
COPHAN 

* VTLIUDINVA 

SAMCSNG ., 

Phm NgQc Tun 

CAC UY VIEN 

Hob Thj Thu Hu'o'ng 

Thin Cãnh 

NOT NHAN: 
- Co^ dông cüa Cong ty {website: sametel.com.vn } 

- SSC, VSD CN.HCM, HNX: báo cáo và cbtt; 

- Lau TK.HDQT. 
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